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Č.j.25122-18/OZP-bik 
Sp.zn.2559-2018                                                                                            Ve Svitavách dne  03.05.2018 
Vyřizuje:Ing. Kamila Bílá 
Tel.: 461550255 
e-mail: kamila.bila@svitavy.cz 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

V e ř e j n á  v y h l á š k a 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Svitavy - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní 
zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální 
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), vydává pro žadatele – účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního 
řádu) :  
 

Obec Rohozná, Rohozná 264, 569 72 Rohozná u Poličky, IČ: 00277274 
 
 
 
 

stavební povolení 
 
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona  
k realizaci projekčně zpracované akce :  
 

Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD Rohozná 
- dešťová kanalizace a vodovod 

 
Údaje o místu a předmětu rozhodnutí : 
 

Seznam stavbou dotčených pozemků  : 
 

k. ú. Rohozná u Poličky 
parcela. č. KN : 762/46, 762/31, 762/47, 762/75, 764/24 

 
Údaje o předmětu rozhodnutí : 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 
SO 02 – Vodovod 
Vodovodní řad bude napojen na stávající zásobovací vodovodní řady, které jsou vedeny 
v západním a východním okraji lokality. Stavba vodovodního řadu bude sloužit k propojení 
stávajících zásobovacích vodovodů v této části obce. Navržený vodovod zpruhuje stávající 
zásobovací řady v obci. 
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Vodovodní řad V – DN 110 mm, délka 105,35 m 
Vodovodní potrubí je navrženo z PVC tlakové řady PN 10.  
 
SO 03 – Dešťová kanalizace 
Kanalizace bude napojena do stávající šachty dešťové kanalizace v této části obce v blízkosti 
řešené lokality. Dešťová kanalizace bude odvádět srážkové vody z navržených zpevněných 
komunikací v lokalitě a dále z přepadových potrubí z akumulací jednotlivých objektů. 
Stoka D-1 – DN 300 mm, délka 126,80 m 
Stoka D-2 – DN 250 mm, délka 35,75 m 
Plastové potrubí musí být o min. kruhové tuhosti SN 12. 
 
Povolení se uděluje za těchto povinností a podmínek : 
 

1.Při provádění stavby je nutno dbát na to, aby byly dodrženy požadované vzdálenosti od 
ostatních podzemních vedení a zařízení v trase. 
 

2. Stavba bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace, vypracované 
firmou BETA PROJEKT s.r.o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy, IČ: 64257614 
Odpovědný projektant ing. Zdeněk Pavlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
– ČKAIT – 0700356, pod číslem zakázky 58/2017/DSP, datum listopad 2017.   
 

3.Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto: budou vytýčena    
všechna podzemní vedení a bude postupováno podle požadavků jejich správců.  
 

4.Veškeré škody způsobené stavbou budou hrazeny podle platných předpisů. 
 

5.Při výstavbě budou dodržovány obecné technické požadavky na výstavbu a to zejména pro 
úpravy staveniště a zabezpečení výkopů. Při stavebních pracích nesmí docházet k znečištění 
komunikací. 
 

6.Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení.   
Po celou dobu výstavby je nutné dbát o ochranu bezpečnosti a zdraví osob na staveništi. 
 

7.Přebytečná výkopová zemina bude uložena na pozemcích majitele nebo v zařízeních k tomu 
určených. 
 

8. Dotčené pozemky budou uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu, bezprostředně po 
zásypových pracích. 
 

9.Bude dodržován obvod staveniště daný projektovou dokumentací. 
 

10.Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v zařízeních k tomu určených. 
 

11. Po provedení stavby stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního 
souhlasu k užívání stavby.  
 

12. Stavba bude dokončena do 30.11.2020.  
 

13. Pro zahájení stavby platí zákonná podmínka, že musí být zahájena nejpozději do dvou let 
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
14. Budou dodrženy podmínky  
Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy 
v provozování ČEZ Distribuce, a.s. 
Zn.: 1092595500 ze dne 03.05.2017 
S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního 
kabelového vedení NN souhlasíme za těchto podmínek: 
- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou 
stranách krajního kabelu 
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- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a k  jeho 
provozování a údržbě 
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a uzemňovací soustavy 
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 7306005  
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití 
mechanizace 
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor 
stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního 
stavu, na vlastní náklady 
Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení stávajícího podzemního zařízení 
v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince 800850860 ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o./PPS Svitavy (dle platného vyjádření). 
V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a před jejím 
záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o./PPS Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu. 
V případě dotčení distribuční sítě KNN bude toto řešeno dle zákona 458/00 Sb.- Přeložkou 
distribuční sítě. 
 
15. Budou dodrženy podmínky  
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. 
Zn.: 1095755581 ze dne 24.11.2017 
S udělením souhlasu, vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení 
na stavbu „Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD Rohozná“ souhlasíme v případě 
dodržení níže uvedených podmínek. 
Pro tuto stavbu bude nutno dodržet: 
Minimální vzdálenost veškerých staveb od stávajících podzemních sítí NN musí být min. 1 
metr. 
Minimální vzdálenost cizích zařízení od stávajících podzemních sítí NN může být 1 metr. 
Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k našim zařízením pro 
provozování a údržbu. 
V případě požadavku na přeložku stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude 
nutné požádat na samostatném formuláři. 
Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 metr od pláště krajního kabelu. 
Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN a PNE. 
V případě prováděných prací v ochranném pásmu zařízení linek VN, kabelových vedení VN a 
NN, a TS distribučních trafostanic, žádejte pro tuto činnost o souhlas s činností v ochranném 
pásmu distribuční sítě linek VN, KVN, TS, KNN se zakreslením vzdáleností do přílohy. 
Před zahájením stavby bude nutné zajistit vytýčení stávajícího podzemního zařízení v majetku 
ČEZ Distribuce, a.s. od ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchové služby Svitavy na lince 
800 850 860. 
Pokud výstavbou dojde ke snížení, nebo změně struktury povrchu bude nutno před zahájením 
stavby žádat o přeložení stávajících podzemních sítí dle zákona 458/00Sb. 
Zemní práce do 1m od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez 
mechanizačních prostředků. 
 
16. Budou dodrženy podmínky 
Vyjádření firmy GridServices s.r.o. 
Zn. 5001626209 ze dne 28.11.2017 
Pro realizaci stanovujeme tyto podmínky: 
Kanalizace: 
- křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen 
PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 
- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ 
- při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče 
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto 
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 
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- úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných 
případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. 
 
Vodovod: 
- křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen 
PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2 
- obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ 
- ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm 
- k souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm 
- při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče 
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto 
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 
- úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných 
případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60° 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném 
pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu 
měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístěny žádné 
nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební 
práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby 
v žádném případě nenarušily provoz uvedených zařízení a plynovodních přípojek. 
Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od 
STL plynovodu. 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 
chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
17. Budou dodrženy podmínky 
Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 
Zn. KHSPA 20806/2017/HOK-Sy ze dne 07.12.2017 
S projektovou dokumentací pro stavební povolení:“Inženýrská infrastruktura pro výstavbu 
RD Rohozná“ v k.ú, Rohozná u Poličky KHS souhlasí za splnění stanovených podmínek: 
1. U kolaudace stavby bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku 
s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody, v platném znění (včetně výluhových testů na tyto materiály). 
2. U kolaudace bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody 
odebrané z nové části vodovodu. 
 
18.  Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami 
závadnými vodám ve smyslu zák.č.254/2001 Sb.§ 39, zejména ropnými látkami. 
 
 
Účastníci řízení: 
Žadatel ( účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1) správního řádu ) : 
1. Obec Rohozná, Rohozná 264, 569 72 Rohozná u Poličky 
 

 
O d ů v o d n ě n í: 

 

Městský úřad Svitavy odbor životního prostředí vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele, 
kterým je Obec Rohozná, Rohozná 264, 569 72 Rohozná u Poličky, IČ: 00277274, jímž 
bylo požádáno dne 05.03.2018 o stavební povolení stavby 
- akce :  
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Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD Rohozná 
- dešťová kanalizace a vodovod 

 
Jedná se o stavební povolení na prodloužení dešťové kanalizace  a vodovodního řadu v obci 
Rohozná. 
Pro stavbou dotčené pozemky : k. ú. Rohozná u Poličky, parcela. č. KN : 762/46, 762/31, 
762/47, 762/75, 764/24. 
 

Stavba, která je předmětem tohoto rozhodnutí, byla umístěna územním rozhodnutím ze dne 
04.11.2009 pod č.j. 7409-09/OV-157-2009/hoa a změnou územního rozhodnutí ze dne 
17.07.2017, č.j. 13224-17/OV-hal / 3512-2017, které vydal stavební úřad Městského úřadu 
Svitavy. Pro stavbu byl vydán obecným stavební úřadem souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního 
zákona dne 24.04.2018 pod č.j. 20625-18/OV-hal / 3100-2018. 
 

Městský úřad Svitavy vodoprávní úřad oznámil dne 05.04.2018 zahájení vodoprávního řízení 
a stanovil termín pro podání stanovisek, námitek případně důkazů.  
Vodoprávní úřad umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí.   
  

Z důvodu, že návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen 
přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí na 
vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za 
způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona a vzhledem 
k tomu, že žadatel doložil veškeré doklady, které jsou směrodatné pro posouzení vlivu 
navrhované stavby na životní prostředí a práva jiných, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je 
uvedeno ve výroku. 
 
Při vodoprávním řízení bylo zjištěno toto : 
a) Projektová dokumentace kompletně dokládá zájem žadatele vybudovat stavbu :    

Inženýrská infrastruktura pro výstavbu RD Rohozná  
 – dešťová kanalizace a vodovod 

b) K projektu byla doložena - vyjádření dotčených správců sítí, vyjádření dotčených orgánů 
státní správy. 
c) V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny námitky a připomínky. 
d) Vyjádření a stanoviska účastníků řízení byla zapracována do rozhodnutí a to: 
- stanovisko GridServices s.r.o., zn. 5001626209 ze dne 28.11.2017 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1095755581 ze dne 24.11.2017 
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1095755437 ze dne 24.11.2017 
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 764637/17 ze dne 09.11.2017 
- závazné stanovisko HZS Pardubického kraje ze dne 27.11.2017, zn. PS-123/SY/Ln 
- závazné stanovisko KHS Pardubického kraje ze dne 07.12.2017, č.j. KHSPA 
20806/2017/HOK-Sy 
- vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Svitavy ze dne 14.02.2018, č.j. 59476-17/OZP-
kor, sp.zn. 242-2017 
 
 

Veškerá práva k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna, žadatel doložil v příloze 
žádosti o vydání stavebního povolení. 
 

Dle položky 18 odst. 1, písm. h), sazebníku zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
Městský úřad Svitavy, vodoprávní úřad, vyměřil pro vydání stavebního povolení stavby 
správní poplatek ve výši 3.000,- Kč. Tento poplatek byl žadatelem uhrazen dne 18.04.2018. 
 

Přibližné určení polohy stavby dle § 7 písm. d) vyhlášky 432/2001 Sb., o náležitostech 
stavebního povolení k vodním dílům :  
 
X= 1 106 043, Y= 606 954  
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Posouzení vodoprávního úřadu : 
Je předpoklad provedení stavby za dodržení zásad ochrany životního prostředí. Umístěním a 
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  
 
Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, bude účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou. 
 

 
Poučení účastníků : 

 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení podáním 
učiněným u zdejšího odboru životního prostředí ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou 
část rozhodnutí, jednotlivý výrok, namítaný rozpor s právními předpisy, nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá.  

Případné odvolání musí mít v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 náležitosti uvedené v § 37 
odst. 2 správního řádu musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (výroku 
rozhodnutí) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, 
v jakém rozsahu odvolatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se 
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka. 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
                                                                                         Ing. Marek Antoš 
                                                                          vedoucí odboru  životního prostředí 
                                                                                    Městského úřadu Svitavy 
 
 
Obdrží (účastníci řízení) : 
 

Městský úřad k vyvěšení písemností a podání zprávy vodoprávnímu úřadu 
1. Městský úřad Svitavy – odbor vnitřních správy, T:G:Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2 
2. Obecní úřad Rohozná, Rohozná 264, 569 72 Rohozná u Poličky 
 
Žadatel: (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu) 
3. Obec Rohozná, Rohozná 264, 569 72 Rohozná u Poličky 
 

Dalším účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou 
 

Dotčené organizace, právnické a fyzické osoby ( účastníci řízení podle ustanovení § 27 
odst. 2 správního řádu ) 
4. Obec Rohozná, Rohozná 264, 569 72 Rohozná u Poličky 
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
6. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 
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Další účastníci řízení: (podle § 27 odst. 2 správního řádu) 
Další účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) jsou identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – jedná se o osoby, která mají 
vlastnická či jiná věcná práva k následujícím pozemkům a stavbám na nich: 
st.p.č. 465, parc.č. 762/16, 762/31, 762/34, 762/43, 762/44, 762/45, 762/53, 762/54, 762/55, 
762/56, 762/57, 762/61, 762/63, 762/69, 762/77, 762/80, 762/81, 762/82, 762/83, 762/85, 
762/86, 762/87, 762/88, 762/89, 762/90, 762/91, 762/94, 762/95, 762/97, 762/110, 762/116 v 
katastrálním území Rohozná u Poličky 
 
Dotčené orgány: 
7. Městský úřad Svitavy - OD, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2 
8. HZS Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 56802 Svitavy 
9. KHS Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy 
 
Na vědomí: 
10. BETA PROJEKT s.r.o., Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy 

 
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ :  
 

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů (v souladu 
s ustanovením § 26 odst. 2 správního řádu a dle § 115 vodního zákona) způsobem v místě 
obvyklým zajistí MěÚ Svitavy a Obecní úřad Rohozná. Zároveň žádáme o navrácení tohoto 
rozhodnutí s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                                          Sneseno dne: 
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