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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), 
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 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"), ve 
správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 28.7.2022 podal 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha-
Nusle, 

kterého zastupuje  

AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00  Praha-Michle 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 15 vodního zákona 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

ke stavbě vodního díla: 

 

D35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-311 Odpad od propustku v km 44,948 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1234/18, 1234/19, 1234/20 v katastrálním území 
Džbánov u Vysokého Mýta. 

 

Stavba obsahuje: 
- Úprava vodoteče začíná napojením na koryto Blahovského potoka a končí napojením na 

propustek DN800 objektu SO 06-151.1 Účelová komunikace v km 45,00 D35 vlevo, v km 
0,440 948. Celková délka úpravy je 31,17 m. 

- Tvar navrhovaných příkopů je po celé délce lichoběžníkový s proměnlivou šířkou ve dně, v 
rozmezí od 0,6 po 1,4 m. Svahy jsou navrženy ve sklonu 1:1,5. Rozměry příkopu byly 
navrženy na základě výpočtu tak, aby převedly Q = 0,890 m3/s. Kapacitně je nový příkop 
navržen na Qioo dle dat ČHMÚ. V rámci úpravy nivelety je sklon dna navržen na 0,5 %. 
Směrově je příkop navržen s jedním obloukem o poloměru R=10 m. 
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- Ve staničení km 0,003 23 a při vyústění do Blahovského potoka v km 0,028 26 jsou 

navrženy betonové zabezpečovací prahy. Betonové prahy budou vyhotovené z betonu třídy 
C 30/37 -XF4. Rozměry těchto prahů jsou 0,6x0,5x3,42 m a 0,7x0,5x2,5 m. Podkladný 
beton bude třídy C 12/15 X0 tl.100 mm. 

- Příkop od propustku po první zabezpečovací práh č.l bude na ploše 14,0 m2 zpevněn 
dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm, uloženou do betonového lože C 25/30 XF3 tl. 100 
mm, vyspárovaného cementovou maltou na štěrkopískovém podkladu tl. 100 mm. 

- Příkop od zabezpečovacího prahu č.l po zabezpečovací práh č.2 bude opatřen z kamenné 
rovnaniny tl. 0,3 m ukládané na sucho a prosypán drobným kamenivem frakce 8-16 mm za 
účelem zpevnění (vyklínovaní) většího materiálu menším. Pod rovnaninou bude umístněná 
stabilizační přírodní georohož, následně bude svah ve vrchní části příkopu ohumusován a 
zatravněn vtl. 200 mm. Svahy příkopu jsou ve sklonu 1:1,5 m s plynulým napojením na 
stávající terén. 

- Vyústění odpadu od propustku do Blahovského potoka bude upraveno v celkové ploše 23 
m2, na začátku a konci úpravy budou zabezpečovací prahy č.3 a č.4 vyhotovené z betonu 
třídy C 30/37 -XF4. Dno a svahy potoka budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 
200 mm, uložení do betonového lože C 25/30 XF3 tl. 100 mm, vyspárování cementovou 
maltou na štěrkopískovém na podkladu tl. 100 mm. Úprava bude provedena po dočasný 
zábor stavby. 

- Původní trasa zemního příkopu bude zasypána přebytečným materiálem z výkopu a bude 
ohumusována a zatravněna. Stávající propustek DN400 délky cca 3,5 m bude odstraněn. 

 

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Litomyšl, odbor 
výstavby a územního plánování, dne 13.12.20219, č.j. MěÚ Litomyšl 105592/2019. Rozhodnutí 
nabylo právní moci 23.3.2021. 

 

Stavební řízení bylo rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen liniový zákon).¨ 

 

Ke stavebnímu povolení bylo vydáno závazné stanovisko k ověření změn záměru v souladu s 
ust. § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také “zákon o posuzování vlivů mna ŽP“) ve vztahu ke stanovisku 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle § 10 odst. 1 zákona o 
posuzování vlivů mna ŽP ze dne 6.12.2022 pod č.j. MZP/2022/710/3006. 

 

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, 

kterou vypracoval HBH/AF/LINK/GEOtest/SAGASTA/Pontex; Projektant stavebního 
objektu AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00  Praha-Michle, Ing. 
Josef Hajaš, ČKAIT 00113487, číslo zakázky 2020/0200, měsíc březen 2021; případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě ze dne 
15.4.2021, číslo jednací 4.42-316/2021: 

- Bude poveden záchranný archeologický výzkum 
3. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto, ze dne 

14.6.2021, č.j. MUVM/025441/2021: 

• zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o ovzduší) 
o v maximální možné míře předcházet vzniku prašnosti a zbývající prašnost, jejímuž 

vzniku nelze zabránit, omezovat a zabraňovat jejímu šíření do okolí (technickými a 
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technologickými opatřeními, úpravou pracovních podmínek, dobou výkonu práce, či 
zřízením kontrolovaných pásem apod.) 

o zvolit vhodnou stavební technologii a techniku, které budou v maximální možné míře 
předcházet vzniku prašnosti a omezovat její vznik a šíření do okolí, zejména s 
ohledem na místní podmínky 

o stavební práce plánovat v souladu se zásadami efektivního stavebního provozu, tj. 
výjezd ze staveniště, přístupová cesta, skladovací plochy, skládky sypkých 
materiálů, parkování a obratiště strojů a vozidel umísťovat tak, aby byly 
minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby 

o provádět čištění staveništních ploch, staveništních komunikací a techniky v prostoru 
staveniště (stavební stroje, nákladní automobily apod.) 

o Při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem: 
(1) volbou jejich tvaru (podélná skladovací místa jsou vhodná pro velmi vysoké 

kapacity a pro dlouhodobá skladování, skladovací místa kruhového tvaru jsou 
vhodná do kapacity 100 000 tun, na plochách čtvercových rozměrů nebo v 
případech, kdy se nepředpokládá další rozšíření haldy) 

(2) volbou jejich velikosti (preferovat jednu velkou haldu namísto více menších) 
(3) použitím clon a bariér (lze využívat i existující překážky, například stromy, keře 

apod., popřípadě budovat vlastní překážky z přenosných materiálů) 
o odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), zejména při větrném 

počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s) a během teplého a suchého počasí 
o pokud se na staveništi vyskytují jednotlivé emisně významné, avšak prostorově 

omezené zdroje prašnosti (např. drtiče, recyklační linky), umisťovat je co nejdále od 
chráněné zástavby a osadit kolem nich clony z tkaniny a provádět skrápění 

o Vycházet z programu zlepšování kvality ovzduší: 
o Opatření AB17 – omezení prašnosti výsadbou liniové izolační zeleně (zejména v 

blízkosti obytné zástavby) – pásy dřevin s protiprašnou funkcí v kombinaci s ostatní 
formou zeleně (stromy a keře o různé výšce, popínavá zeleň na protihlukových 
stěnách); ozelenění protihlukových stěn 

o plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po 
dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná, kde není 
možné vysadit vegetaci, požadovat použití jutového plátna, mulče, či aplikaci jiných 
řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu, plochy určené k následnému zpevnění 
(chodníky, komunikace apod.) dočasně zhutnit 

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor 
životního prostředí, ze dne 30.8.2021, č.j. MUVM/064380/2021: 

• Odpady vznikající při akci třídit podle jednotlivých druhů a kategorií již během jejich 
vzniku, tyto odpady odděleně shromažďovat, aby se zamezilo jejich kontaminaci 
nebezpečnými látkami a jinými škodlivinami a zabránilo se míšení různých odpadů, které 
lze samostatně opětovně použít či recyklovat (beton, dřevo neobsahující nebezpečné 
látky, plasty, železo, asfaltové pásy, zemina). 

• Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem; materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být ukládány do vhodných 
uzavíratelných obalů nebo je skladovat nejlépe v krytých prostorech. 

• Investor akce (popř. zhotovitel prací)  předloží Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru 
životního prostředí, před zahájením prací písemnou smlouvu zajišťující předání 
odpovídajícího množství odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady 

• Po ukončení stavebních prací (před provedením dalšího stavebního úkonu např. 
kolaudací) budou příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství, 
Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, předloženy doklady o 
předání vzniklých odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady. 

• Při nakládání a využívání odpadní zeminy budou dodrženy podmínky na využívání 
odpadu k zasypávání stanovené § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech 
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nakládání s odpady (dále jen „vyhláška"). Obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů 
nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty uvedené vtab. č. 5.1 a tab. č. 5.2 vyhlášky. 
Výsledky akutní toxicity prováděné ekotoxikologickými testy nesmí překročit limitní 
hodnoty, které jsou uvedené v tab. č. 5.3 přílohy č. 5 vyhlášky. 

• Dovážená zemina (nevzniklá v rámci akce), musí splňovat požadavky výsledků analýz 
přílohy č. 5 vyhlášky. V rámci terénních úprav mohou být využity pouze inertní materiály 
(např. nekontaminovaná odpadní zemina, kamenivo odpovídající frakce). 

5. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení inženýrských sítí a zařízení a v 
průběhu stavby zabezpečí, dle podmínek a požadavků vlastníků a správců podzemních sítí 
a zařízení, jejich ochranu před poškozením. 

6. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona). 
7. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 

stavu. 
8. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění 

příslušných stavebních prací jako předmětu své činnosti. 
9. Stavba bude provedena tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění množství a kvality 

podzemních vod v dané lokalitě a ohrožení případných okolních odběrů pro zásobení 
obyvatel vodou. 

10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. 

11. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o požadavcích bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

12. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění. 

13. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží 
spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po 
skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu 
realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených. 

14. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní 
odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby. 

15. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 
stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu. 

16. Vodoprávní úřad stanovuje tyto fáze výstavby: 
- předání stavby 
- po realizaci stavebních prací (při kolaudaci) 

17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

18. Platnost povolení je 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Povolení 
nepozbývá platnosti, pokud bude se stavbou započato do dvou let ode dne nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

19. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha-Nusle 
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Odůvodnění: 

podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo 
zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 
Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to: 
- Projektovou dokumentaci dle přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb jejíž 

součástí je: Situace širších vztahů a kopie katastrální mapy včetně zakreslení místa odběru 
podzemní vody. 

- Závazná stanoviska dotčených orgánů. 
- Sdělení o existenci a vyjádření správců sítí technické infrastruktury. 
- Stanovisko správce povodí. 
- Plán kontrolních prohlídek stavby 

 

Vodoprávní úřad oznámil písemností ze dne 21.9.2022, č.j. MUVM/065536/2022, zahájení 
vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad 
v oznámení o zahájení řízení informoval účastníky řízení a dotčené orgány o tom, že stavební 
řízení bude vedeno v souladu s liniovým zákonem a současně jako navazující řízení dle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního 
zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, 
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené 
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Ve 
stejném smyslu byla poučena i veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na 
ŽP. Součástí oznámení o zahájení předmětného stavebního řízení byla informace podle § 9b 
zákona o posuzování vlivů na ŽP. 

 
Projektovou dokumentaci stavby „D 35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-380 Úprava meliorací na k.ú. 
Džbánov u Vysokého Mýta, SO 06-381 Úprava meliorací na k.ú. Hrušová“ vypracoval 
HBH/AF/LINK/GEOtest/SAGASTA/Pontex; Projektant stavebního objektu AFRY CZ s.r.o., IČO 
45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00  Praha-Michle, Ing. Josef Hajaš, ČKAIT 00113487, 
číslo zakázky 2020/0200, měsíc březen 2021. Předložená dokumentace obsahuje povinné části 
s rozsahem a obsahem přizpůsobeným druhu a významu stavby, podmínkám v území, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby v 
souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Její obsah je přehledný a úplný. 
 

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 
- Krajský úřad Pardubického kraje - oddělení silničního hospodářství, souhlas podle § 15 

stavebního zákona, ze dne 1.6.2022, č.j. KrÚ 48675/2022 
- MěÚ Vysoké Mýto - OŽP, B. Smetany 92,566 01 Vysoké Mýto, souhrnné stanovisko ze dne 

14.6.2021, č.j. MUVM/025441/2021 
- MěÚ Vysoké Mýto - OŽP, odpady, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto; závazné 

stanovisko ze dne 30.8.2021, č.j. MUVM/064380/2021 
- MěÚ Vysoké Mýto – Obor dopravy a silničního hospodářství, B. Smetany 92, 566 01 

Vysoké Mýto, vyjádření ze dne 16.2.2022, č.j. MUVM/012978/2022 
- MěÚ Litomyšl - OŽP, Bří Šťastných 1000,570 20 Litomyšl, souhrnné stanovisko ze dne 

11.5.2021, č.j. MěÚ Litomyšl 019458/2022 
- MěÚ Litomyšl - odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 

Litomyšl, souhlas  ze dne 26.5.2021, č.j. MěÚ Litomyšl 28799/2021 
- MěÚ Litomyšl, odbor rozvoje a investic. Bří Šťastných 1000,570 20 Litomyšl, souhlas ze 

dne 29.6.2021, č.j. RIM/MJ/Smo 
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- Krajský úřad Pardubického kraje - OŽP, Komenského nám, 125, 532 11 Pardubice, 

souhrnné vyjádření, ze dne 20.5.2021, č.j. KrÚ 41810/2021/OŽPZ/BÚ    
- Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení kontrolní, Komenského nám. 125, 532 11 

Pardubice, koordinované stanovisko ze dne 16.6.2021, č.j. KrÚ 48515/2021/KO/Je 
- Obec Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Džbánov vyjádření ze dne 27.4.2021, č.j. OBDZ 

59/2021 
- Obec Džbánov – kácení, souhlas ze dne 24.3.2022, č.j. OUDZ 62/2022 
- Obec Cerekvlce nad Loučnou, C. n. L. 132, 569 53 C. n. L., vyjádření ze dne  1.6.2021, č.j. 

OÚ Cerekvice/266/2021/Abraham 
- Obec Cerekvice nad Loučnou – kácení, rozhodnutí ze dne 5.8.2021, č.j. OÚ/395/2021/Ab 
- Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice, vyjádření ze dne 29.7.2021, č.j. 

6/2021 
- Obec Bohuňovice – kácení, souhlasné stanovisko ze dne 29.7.2021, č.j. O B 2/2021 
- Obec Tržek, Tržek 21, 570 01 Tržek, vyjádření ze dne 10.5.2021 
- Obec Tržek – kácení, rozhodnutí ze dne 12.8.2021, č.j. Tr/502/2021 
- Obec Řídký, Řídký č.p. 25, 570 01 Litomyšl, vyjádření ze dne 29.7.2021  
- Obec Hrušová, Hrušová 94,565 55 Hrušová, souhlas ze dne 25.5.2021, č.j. 96/2021/bHr/Fe 
- Obec Hrušová – kácení, souhlas ze dne 26.8.2021, č.j. 150/2021/ObHr/Fe-3 
- Obec Sedliště, Sedllště č.p. 271. 739 36 Sedliště, stanovisko ze dne 7.7.2021 
- KHS Pardubického kraje - Svitavy, M. Horákové 373, 568 02 Svitavy, závazné stanovisko 

ze dne 18.10.2021, č.j. KHSPA 16411/2021/HOK-Sy 
- HZS Pardubického kraje. Teplého 1526, 530 02 Pardubice, souhlasné stanovisko ze dne  

25.5.2021, č.j. HSPA-1657-2/2021 
- Policie ČR - KŘP Pardubického kraje - dopravní inspektorát - Ústní nad Orlicí, Tvardkova 

1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, stanovisko ze dne 04.05,2021, KRPE-25007-1/ČJ-2021-
171106 

- Policie ČR - KŘP Pardubického kraje - odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 
2516,530 48 Pardubice, stanovisko ze dne 28.6.2021, č.j. KRPE-24789-1/ČJ-2021-1700DP 

- Policie ČR - KŘP Pardubického kraje - dopravní inspektorát - Svitavy, Purkyňova 
1907/2,568 14 Svitavy, stanovisko ze dne  20.4.2021, č.j. KRPE-24876-1/ČJ-2021-170906 

- MO - OOÚZ a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice 530 02, 
souhlasné závazné stanovisko ze dne 5.5.2021, č.j.112025/2021-1150-OUZ-BR 

- Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12,110 15 Praha, závazné stanovisko ze dne 5.5.2021, č.j. MD-13268/2021-930/2 

- Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, oddělení obecní 
policie, zbraní a dopravního inženýrství, Nad Štolou 3,170 34 Praha, stanovisko ze dne 
29.4.2021, č.j. MV-70580-2/OBP-2021 

- Úřad pro civilní letectví, K Letišti 1149/23,160 08 Praha, stanovisko ze dne 7.5.2021, č.j. 
004217-21-701 

- Český báňský úřad - Královéhradecký a Pardubický kraj, Wonkova 1142, 500 02 Hradec 
Králové, vyjádření ze dne 20.04,2021, č.j. SBS 14845/202 l/O BÚ-09/1 

- Drážní úřad - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2 12106, souhlasné stanovisko 
ze dne 27.4.2021, č.j. DUCR-22807/21/Bn 

- SŽ - oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 500 02 Hradec Králové , 
souhrnné stanovisko ze dne 9.8.2021, č.j. 21175/2021-SŽOŘ HKR-OTE 

- Správa a údržba silníc Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII, yjádření 
ze dne 15.4.2021, č.j. SUSPK/3933/2021 

- Lesy ČR, LS Choceň a LS Lanškroun, Okružní 1783, 565 01 Choceň, vyjádření ze dne 
27.4.202, č.j. LCR163/000980/2021 

- Lesy ČR, Oblastní ředitelství Východní Čechy, vyjádření ze dne 21.10.2021, č.j. 
LCR947/086400/2021 
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- Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o., Voštice 130, 566 01 Vysoké Mýto,vyjádření ze dne 

26.4.2021, č.j. OP0672/2021 
- SPÚ - odbor vodohospodářských staveb, Huslnecká 1024/lla, 130 00 Praha, souhlas 

s podmínkou ze dne 04.10,2021, č.j. SPU 094197/2021/544100/MI 
- SPÚ - KPÚ - B. Němcové 231, 530 02 Pardubice , vyjádření ze dne 7.4.2022, č.j. SPU 

122241/2022/S44100/MI 
- Povodí Labe - p.s. Vysoké Mýto - detaily výústních objektů, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké 

Mýto, vyjádření ze dne 3.12.2021, č.j. Pla/2021/017530 
- Aeroklub Vysoké Mýto, letiště Voštice, letiště Voštice 40, 566 01 Vysoké Mýto, vyjádření ze 

dne 26.04.2021 
- Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i. Regionální muzeum ve V. Mýtě, A. V. Šembery 

125,566 01 Vysoké Mýto, vyjádření ze dne 15.4.2021, č.j. 4.42-316/2021 
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, ze dne 4.11.2022, č.j. MZP/2022/710/4106. 
- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, Čelakovského 6,566 01 Vysoké Mýto, souhlas ze dne 

13,05.2022, č.j. D35/VAK/2022 565 
 

Ke stavbě byla vydána stanoviska a vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí: 
- ČEPS, a.s., stanovisko ze dne 12.5.2021, č.j. 3903/2021/MRO 
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 28.5.2021, č.j. 668036/21 
- VHOS a.s., vyjádření ze dne 14.4.2021, .čj. MN/2021/9011400 
- VODOVODY spol. s.r.o., yjádření ze dne 06.05,2021, č.j. 149/21 
- ČD Telematika,a.s., souhrnné stanovisko ze dne 29.4.2021,03924/2021-0 
- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko ze dne 21.5.2021, č.j. 5002363884 
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření že dne 8.6.2021, č.j. 1116044373 

 

 

Před vydáním rozhodnutí byla dána účastníkům řízení, dotčeným orgánům i veřejnosti uvedené 
v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a 
vyjádřit se k nim v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu (opatřením č.j MUVM/065536/2022 ze 
dne 21.9.2022 v termínu do 26.10.2022). Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil. 

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost podle § 111 stavebního zákona, projednal ji s 
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a 
zvláštními předpisy. Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů mna ŽP se do 
průběhu řízení nezapojila. 

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a 
Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný 
záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného 
vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného 
vodního útvaru. 

Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů 
především z hledisek ochrany života a zdraví osob. ochrany životního prostředí, minimalizace 
negativních vlivů stavební činnosti na okolí, bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska 
organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. 

Vodoprávní úřad v průběhu řízení postupoval v souladu se stavebním zákonem a ostatními 
právními přepisy, které jsou součástí právního řádu, uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm 
účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Stavební úřad šetří práva 
nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost se správního orgánu v 



Č.j. MUVM/080751/2022 str. 8 

 
jednotlivém případě dotýká a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených 
zákonem v nezbytném rozsahu. Stavební úřad dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s 
veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakožto i na to, aby při 
rozhodování skutkové shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí stavební úřad určoval v souladu s 
ustanovením § 50 správního řádu a s ustanovením § 94l stavebního zákona. Rozhodnutí 
stavebního úřadu vychází ze zjištěného stavu věci.  

Vodoprávní úřad se dále řídil Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního 
pořádku České republiky, zejména ustanovením čl. 4 odst. 1 (povinnosti mohou být ukládány 
toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod) a čl. 11 
odst. 3 (vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 
zákonem chráněnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní 
prostředí nad míru stanovenou zákonem). 

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Jindřich Svatoš, Stanislava Holišová, Mgr. Hana Mufová, Segas a.s., Obec Džbánov 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, 
a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu 
Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování, u něhož se odvolání podává. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. 

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. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí nebo doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, 
jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla 
k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné 
datové sítě.  

Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní 
moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 
Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka 
o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již 
zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou 
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti 
stavebního povolení. 

Stavební úřad po nabytí právní moci stavebního povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
stavebního povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace 
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu 
úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému 
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stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující 
identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku. 

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou mimo jiné doloženy doklady o předání 
vzniklých odpadů oprávněné osobě (písemné potvrzení o převzetí daného druhu a množství 
odpadu oprávněnou osobou). 

V průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek ochrany 
rostlin a živočichů dle § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Investor v průběhu celé realizace zajistí, že nedojde 
k nedovoleným zásahům do dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich 
ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně způsobí jejich odumření.  

U stavby prováděné dodavatelsky je nutné ke kolaudačnímu souhlasu přiložit předávací 
protokol podepsaný oprávněnou osobou zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude 
obsahovat potvrzení, že stavba je provedena v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací, že byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu. Dále bude 
obsahovat prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, na výrobky zabudované ve stavbě. 

Stavební úřad, který vydal stavební povolení, je příslušný k provedení kontrolní prohlídky 
rozestavěné stavby, k povolení změny stavby před dokončením podle § 118 stavebního 
zákona, k vydání rozhodnutí o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b), bude-li jím 
povolená stavba prováděna v rozporu s povolením, popřípadě ji dodatečně povolit. 

Dokončenou stavbu, popř. část schopnou samostatného užívání lze ve smyslu ustanovení § 
119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří pro vydání kolaudačního 
souhlasu stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (§ 122 stavebního zákona). 

Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje 
určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení 
stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci 
uvedených v § 118 odst. 7 stavebního zákona. 

Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části 
skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí 
nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán.  

Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení 
stavby. 

Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné kontrolovat 
jejich dodržování, stavební úřad poskytne součinnost potřebnou ke kontrole těchto podmínek. 
 
 
 
 
 
  
Petr Machata 
Zástupce vedoucího odboru stavebního úřadu a územního plánování 
 
 
Za správnost vyhotovení: Martin Vyhledal, oprávněná úřední osoba 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, § 109 písm. a) stavebního 
zákona a § 115 vodního zákona (dodejky, IDDS) 
AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q 
Obec Džbánov, IDDS: kikb7r9 

 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. b), podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 109 písm. 
b), c), d) a e) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (doručováno veřejnou 
vyhláškou) 
Jindřich Svatoš, Džbánov č.p. 110, 566 01  Vysoké Mýto 
Stanislava Holišová, Na Rybníčkách č.p. 162, Černá za Bory, 533 01  Pardubice 21 
Mgr. Hana Mufová, Sportovní č.p. 737, Hovorčovice, 250 64  Měšice u Prahy 
Segas a.s., IDDS: 55pf8nb 

 

dotčené orgány (dodejky, IDDS) 
Pardubický kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: x4cbvs8 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01  
Vysoké Mýto 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, IDDS: x4cbvs8 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, IDDS: bppk7iz 

 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Město Vysoké Mýto, B.Smetany č.p. 92, Město, 566 01  Vysoké Mýto 
Obec Džbánov, Obecní úřad, IDDS: kikb7r9 
  
 
na vědomí (dodejky, IDDS) 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Vysoké Mýto a na úřední desce obce Džbánov. Současně musí být toto rozhodnutí 
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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