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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 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 23.5.2013 podal

Obec Trstěnice, IČO 277509, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice, který je zastoupen
Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343,50002 Hradec Králové

/

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

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

ODKANALIZOV ÁNÍ OBCE TRSTĚNICE

(dále jen "stavba") za účelem odvedení odpadních vod z obce Trstěnice a následně prostřednictví
kanalizací v obcích Čistá, Benátky a Litomyšl až na čistírnu odpadních vod města Litomyšl. -

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Pardubický
Čistá, Čistá
624004, 768855
Čistá u Litomyšle, Trstěnice u Litomyšle
1-03-02-007
4270 Vysokornýtská synklinála
po obou březích
začátek 1093536 610 151, konec 1091086,
609637
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na pozemcích: parc. Č. 3254/2 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st. p. 64, 97, 192, 193, 194/1, 195,
280, 302, parc. Č. 6/3, 13/2, 13/3, 19, 23/1, 23/2, 25/2, 25/5, 25/ 10, 31, 36, 42/1, 42/2, 42/3, 42/9, 42/12,
42/16,42/18 42/19 42/20,49/2,51/6, 51/11,54/1,54/7,54/8 54/12 54/18,99, 107 112/1, 115, 116/1,
116/2,132/3,135/1 135/3 136/1,136/2,166/1,170/4 176/1,176/7,182,183/1,183/2 183/4,190,204/2
206/2 209,210,223/1,223/2,223/3 223/4,224,225/12,225/14,225/15,225/18 225/21,225/23,225/31,
225/33, 235/1,244/5, 245, 250/1, 250/2, 251/3, 251/5, 251/6, 251/8, 259, 270/2, 270/7, 271/1, 294/1,294/2,
324/2,332/1,340/8,340/12 340/15,340/23,340/25,340/26 344/1,347,348/1,348/2,348/3,354/1,362/3,
378/7,378/8,378/11,378/12,378/13, 378/15, 378116, 378/25, 378/28 378/29,378/30,378/31,378/32,
378/33, 378/34, 378/35 378/37, 378/44 378/45, 378/47, 378/48, 378/51, 378/52, 378/58, 378/69, 378/84,
378/85,378/96,378/100,396 402/1,405/2,413,416/1,416/2 421 422/2,423/2,426 433/2,446/1,452,
455/13,455/17,459 460 462,464/1,467/1 467/3,471/1,471/4,475/2,475/4 486/2 486/4,501 511/6,
511/10,511/11,511/15,511/17,511/22 516/2 516/3,516/4,517/1,517/2,517/3 522,549/2,549/3,550/1,
551/3,551/4,551/5,558/4,562,570/1,572 573,574/13 574/14,574/15,574/21,574/29,580 582/1,584/2,
584/3, 584/6, 584/7, 585/2, 903, 1682/1, 1682/2, 1684, 1688/2, 1688/3, 1695, 1700, 170 I, 1704, 1705, 1706,
1710,1712,1713,1715,1716,1718/1,1718/2,1718/3, 1718/4,1721/3,1724/2,1726/2,1729,1731/1,
1731/2, 1731/3, 1731/7 1731/8, 1731/9, 1732/2, 1734, 1736/1, 1736/4, 1738/2, 1739/1 1740, 1800/1
1800/2,1807/2, p. p. k. 42/1, 42/12, 51/1,176/2,251/1 378/19,486/1,511/2 511/11,532,1254/5,1688/1,
1702, 1732/1, 1736/2, 1805, 1807/1 v kata trálním území Trstěnice u Litomyšle

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Kanalizační soustava
Charakter kanalizační soustavy
Počet napojených obcí
Zpracování provozního řádu uloženo

Stavební objekty:

Odkanalizování obce Trstěnice

stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
I
ANO

Sto ková síť
Druh stokové sítě
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě

/

ejmenší jmenovitá světlost stoky
ejvětší jmenovitá světlost stoky

Počet čerpacích jímek

tlaková
12051 m
dn 125 328 m, dn 110 1832 m, dn 90 742 m,
dn 75 717 rn, dn 63 1375m, dn 50 4108m,
dn 40 2949 m
ON 32 mm
O I 10 mm
187 ks

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby (§ 115 odst. 1 stavebního zákona a §J5 •••.
odst. 3 vodního zákona):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace Odkanalizování obce Trstěnice ověřené ve
vodoprávnim řízení kterou vypracoval Ing. Jo ef Pulda CSc., v XI/20 12 ; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a) Mě tský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, z hlediska ochrany přírody a kraj iny
při vedení kanalizace přes vodní tok na výše uvedených pozemcích v k.ú. Trstěnice u Litomyšle, v
souladu s předloženou projektovou dokumentací, nesmí doj ít k poškození dřevin rostoucích v
břehovém porostu a bude dodržena norma ČS 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině-
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při tavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana.
stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo
tavebních jam

při provádění prací musí být zajištěn průtok vody do koryta pod místem provádění prací. Nesmí dojít
k zastavení průtoku. Dále musí být práce proveden takovým způsobem a v takovém období, aby při
jejich realizaci nedošlo k neodůvodněnému rušení či ohrožení organismů, pro něž břehový poro t či
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vodní tok představují stanoviště, zejména musí být provedeno s ohledem na hnízdění ptáků a výskyt
ryb
po skončení prací budou koryto a břeh vodního toku uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu
stavu

b) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, z hlediska lesního hospodářství
při realizaci stavby nebudou těženy stromy a keře, na lesní pozemky nebude ukládán žádný ani
stavební materiál, nebude znemožněn přístup na PUPFL a omezeno řádné hospodaření na PUPFL
v případě že dojde k záboru PUPFL nebo omezení hospodaření, požádá žadatel v jehož zájmu má
k odnětí nebo omezení dojít, orgán státní správy lestl o odnětí nebo omezení PUPFL dle ustanovení §
15 a 16 lesního zákona. Ipo zaměření 1
po skončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu

c) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí z hlediska ochrany zem. půdního fondu
provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést
dotčené pozemky do původního stavu
provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám
projednat před započetím stavby zamýšlené provádění prací s vlastníky, příp. uživateli pozemků
náležejících do ZPF
učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho
vegetačn í kryt
při provádění stavebních prací prové t oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. Zabránit jejímu
smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět, tak jak byla skryta od podorničí a navrstvit
ornicí. Kubatura ornice bude umí těna na pozemcích dotčených stavbou a použita pro adové
úpravy stavbou dotčeného území. Po skončení stavebních prací uvést pozemky do původního stavu,
jaký byl před započetím prací. Vedení uložit do hloubky dle platných ČSN.
o provádění skrývky vést deník

3. Stavebník oznámí vodoprávnírnu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele.
4. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení

v obvodu staveniště. Jejich ochranu, provádění zemních prací v jejich blízkosti a případné přeložení
zajistí podle příslušných norem a předpi ů za odborného dohledu právců (vlastníků) vedení a zařízení.
Vyjádření, která byla omezena dobou platnosti je nutno včas obnovit.
Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinno ti:

I

a) Vyjádřen í RWE Distribuční služby S.LO.

obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
toto posuzováno jako přeložka. áklady budou hrazeny investorem tavby
dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně
však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou
přesahuj ící stokové potrubí I m na každou stranu
při provádění jakékoli činnosti, popř.- úprav terénu v ochranném pásmu plynárenského zařízení viz:
§ 68 zákonů č. 458/2000 Sb., a č. 670/2004 Sb., nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského
zařízení. dotyk na tato zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům zejména TPG 702 04, ČSN
73 6005, ČSN 733050 a zákon č. 458/2000 Sb.
před zahájením prací požádá stavebník nebo provádějící firma o vytýčení polohy plynárenského
zařízení. Vytýčení provede pří lušné regionální centrum formou písemné žádosti min. 7 dní před
požadovaným vytýčením na žádosti bude uvedena značka vyjádření. Bez vytýčení a přesného určení
uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činno ti zahájeny. Vytýčení plynáren kého
zařízení je považováno za zahájení stavební činno ti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O
provedeném vytýčení bude sepsán protokol
pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musi být prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenských zařízen í
zemní práce prováděné ve vzdáleno ti v ochranném pásmu plynárenského zařízení musi být
prováděny tak, aby nedošlo k poškození plynáren kého zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivo ti jeho provozu. ebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
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odkryté plynárenské zařízení musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození
každé případné poškození plynárenského zařízení je třeba neprodleně hlásit na tel. Č. 1239
před záhozem výkopu musí být min. 5 den předem přizván zástupce regionálního centra ke kontrole
plynár. zařízení, zda nebylo viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené
kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno
plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženýrn pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.
neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení
poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti
případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení
bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů bude zabezpečen případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

b) Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená právními
předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen
PYSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NYSEK) tak, aby nedošlo
k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo v souběhu zemních prací s PYSEK
dodrží ČSN 73 6005"Prostorová úprava vedení technického vybavení, v platném znění a normy
související, ČSN 33 2160 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými
vlivy trojfázových vedení VN, YYN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné
vodiče"
před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PYSEK na terénu podle obdržené polohopisné
dokumentace. S vyznačenou trasou PYSEK prokazatelně seznámí pracovníky kteří budou stavební
práce provádět ( § l S'vyhl. Č. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytýčení PYSEKje též možno
objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s. 15 dní před zahájením prací
pracovníky kteří budou provádět zemní práce stavebník upozorní, aby v případě potřeby zjistili
hloubkové uložení PYSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku ± 30 cm mezi
skutečným uložením PYSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby
ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PYSEK nepoužívali žádných
mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při' provádění prací v těchto místech
dbali nejvyšší opatrnosti
při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností budou zastaveny
práce a věc oznámena zaměstnanci společnosti Te efónica 02 Czech Republic, pověřeného
ochranou sítě (dálejen POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího
postupu
při provádění zemních prací v blízkosti PYSEK stavebník bude postupovat tak, aby nedošlo ké
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení bude
zabezpečeno proti poškození, odcizení, a prověšení.
zemní práce v místech kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod.
budou zemní práce vykonány velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PYSEK. Yýkopové práce
v blízkosti sloupů NYSEKje stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo
k narušení jejich stability (§ 19 odst. 5 vyhl. 324/1990 Sb., čI. 56 ČSN 743050)
dojde-Ii při provádění zemních prací k odkrytí PYSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení
před zakrytím. Teprve pak, je možno provést zához
pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly ap.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně
využívat kjiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna
mimo vozovku není dovoleno trasu PYSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud
nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy
PYSEK bude projednán s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod

--..



Č.j. Mě' Litomyšl 0627712014/ str. 5

trasou NVSEK je stavebník povinen respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat
se zaměstnancem POS
na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch(např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu
předem projednat se zaměstnancem PO
manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při
vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na
vzdálenost menší než I m (čI. 275 Č 34 2100).
na pracoviště POS se stavebník obrátí v průběhu stavby pokaždé, kdyžje nutno řešit střet stavby
s SEK
každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte
poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184084.

vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.
minimální vzdálenost veškerých staveb od stávajících sítí NN musí být min. I m a od stávajících
sloupů NN může být 1 m
musí být zajištěn neornezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k zařízením pro provozování a údržbu
nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení a uzemňovací soustavy

- v případě zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového
zařízení pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

- dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.

- výkopové práce do vzdálenosti I m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně
- zemní práce musí být prováděny v ouladu s ČS 73 3050

místa křížení a souběhu ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být provedeny dle
ČS 73 6005 ČSN E 50341-1,2, ČS E 50423-1, ČS 332000-5-52 a P E 33 3302

- dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli di tribuční ou tavy zahájení prací min. 3
pracovní dny předem

- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození

- je zakázáno man~ulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864
před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt
při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškozen! .
bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
příslušnému provoznímu útvaru ( v mimoprac vní době případně na dispečerské pracoviště nebo na
Zákaznickou lince Skupiny ČEZ 840840840)

ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
d) VHOS, a.s. Moravská Třebová

před započetím zemních prací budou vytýčeny vodovodní řady včetně přípojek
při uložení kanalizačního potrubí bude dodržena ČS 73 6005.

5. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
6. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídající původnímu stavu, pokud nebude

s vlastníkem pozemku dohodnuto jinak.
7. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavebník předloží vodoprávnímu úřadu provozní řád kanalizace

mlouvy s vlastníky kanalizace provozně související a ke schválení kanalizační řád. .
8. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačn ího souhlasu.
9. Stavba bude dokončena nejpozděj i do 31.12.2016.

c)

-•..

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Trstěnice, IČO 277509, Trstěnice 238,56957 Trstěnice

.•..
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Odůvodnění:

Dne 23.5.2013 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad
podle ustanovení § 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 2.7.2013 mohou účastníci řízení uplatnit vé námitky a dotčené správní úřady svá stanovi ka. Současně je
upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát
zřetel. V průběhu vodoprávního řízení podali připomínky Ing. Kateřina Brzková a Ing. Josef Pittner. Obec
Trstěnice navrhla upravit předloženou dokumentaci a požádala o přerušení řízení do 31.1.2014. Dne 31.1.
2014 byly doplněny a shromážděny všechny podklady a vodoprávní úřad seznámil účastníky řízení o
pokračování řízení a dal účastníkům řízením možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí
zveřejněním konceptu rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci stavby Odkanalizování obce Trstěnice vypracoval Ing. Josef Pulda CSc.,
v XI/20 12. Projektová dokumentace stavby řeší:

Tlakovou splaškovou kanalizaci v obci Trstěnice v rozsahu 12051 m tlakových řadů profílu DN 40-125 pro
odvedení odpadních vod od 510 EO. Odpadní vody budou napojeny do kanalizace obce Čistá a čištěny v
ČOV Litomyšl.
Tlaková kanalizace:
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 125 328 rn
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 110 1832 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 90 742 m
Tlaková kanal izace PE 100 RC SDR 17 dn 75 717 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 63 1375 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 50 4108 m
Tlaková kanalizace PE 100 RC SDR 17 dn 40 2949 m
Podstata systému počívá v osazení domovních plastových čerpacích jímek D 800 182 ks D 15004 ks a
D 2000 I ks, do těchto jímek budou svedeny splaškové vody zjednotlivých objektů a za pomoci čerpadel
s mělnícím zařízením jsou splašky dopravovány tlakovým potrubím do systému tlakové kanalizace.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Kraj ký úřad Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství -z hlediska zákona č.
100/200 I Sb. v platném znění
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství- z hlediska zákona č.
I 14/1 992 Sb., v platném znění
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství - povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace
Obecní úřad Čistá u Litomyšle - po olení ke z láštním užívání komunikace
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - ouh1a se zásahem do VKP
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - souhlas se stavbou v OP lesa
vyjádření správců inženýrských sítí (Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., .•.•...
ČEZ Distribuční služby .r.o., VHOS, a.s.,) -
vyjádření Povodí Labe, S.p.
souhlas vlastníka ke zvláštnímu užívání silnic Správa a údržba silnic Pardubického kraje
smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s vlastníky pozemků dotčených stavbou

K záměru stavby vydal Městský úřad Litomyšl odbor výstavby a územního plánování územní rozhodnutí
pod spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 25110/2011 dne 26.10.20 II a územní souhlas SZ MěÚ Litomyšl 21650/2013
ze dne 16.1.2014 a souhlas se stavbou podle 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis zn.:SZ MěÚ MěÚ
Litomyšli 14185/20 13.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona a tavebního zákona. projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil,
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při
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přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných
skutečno tí nebyly shledány důvody bránící povolení.

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Miroslav Konečný, Růžena Konečná, Miluše Vejrychová, Jitka Zelená, Ing. Milan Nejedlý, Libor ejedlý,
Jaroslava Kučerová Vlastimil Kmošek Vlastimil Kmošek, Jaroslava Štoudková Petr ovotný, Karel
Šebesta Pavel Flídr, Jaroslav Sejkora, Dana Sejkorová, Jan Sigl Alena Siglová, Petr Sigl Ing. Jiří Muller,
Veronika Sodomková ak. mal. Jaroslav Alt, PhDr. Blanka Altová František Janda Zdeňka Jandová, Dana
Petrašová, Jana Petrašová, Vlastimil Trunec, Zuzana Truncová, Willi Gruber, Zdeňka Gruberová,
STAVITELSTVí JOKEŠ, spol. s r.o., Josef Kovář, Jana Kovářová, Ing. Jo ef Stráník, Josef Mandlík, Dana
Mandlíková, Oto Herman, Tomáš Vejrych, Pavlína Vejrychová, Stanislav Šisler, Ivana Hermanová, Jaroslav
Pakosta, Petra Dolanská, Římskokatolická farnost Trstěnice, Josef Sotona, Marie Sotonová, Pavel Sigl
Jaroslava Siglová, Jaroslav Švrček, Pavla Holasová Jaroslava Šiklová, Josef Kmošek, Malta Jeřábková,
Josef Jeřábek, Zdeňka Mokrejšová, Marcela Wernerová, Božena Kuřová, František Chleboun Radek
Chleboun, Marie Šajnová Karel Žrout, Pardubický kraj Správa a údržba silnic Pardubického kraje Vendula
Vomočilová Roman Vomočil, Jaroslav Hárovník, Andrea Hárovníková, Ing. Václav Rak, Věra Raková
Roman Cinkanič, Zuzana Středová, Marcela Hrubešová, Karel Šponar Michaela Štorková, Jan Kopecký
Marie Kopecká, Ing. Ladislav Novák, Ing. Petra Nováková, Gabriela Sajdlová, ad'a Šléglová, Ing. Zdenka
Hlavová, MUDr. Ing. Martin Zandler, Stanislav Kmošek, Viktorie Kmošková, Bohuslav Beran, Olga
Loskotová, Ing. Vladimír Říha, Blanka Beranová, František Kučera, Jiří Joneš, Irena Jonešová, Miroslav
Kuda, Marie Kudová, Božena Čechová, Věra Hošková Milan Hošek, Jiří Frank, Marie Pecháčková, Martin
Pecháček, MUDr. Dana Stramská, MUDr. Martin Havlík Milan Kabrhel, Radovan Kuchta, Jiří Vedral
Tomáš Žižka, Milena Hurychová, Lenka Hurychová, Karel Vomáčka Ludmila Kusá, , Kateřina Brzková,
Lenka Láznická, Natálie Láznická, Ondřej Láznický, Marie Hrindová VHOS a. s., ČEZ Distribuce a. .,
RWE Distribuční služby S.r.O.,VČP et, s.r.o., Telefónica Czech Republic a .. Obec Či tá, Povodí Labe,
státní podnik osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné břemeno k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo tavbám na J.lich může být stavebním povolením přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitky a návrhy Ing. Josefa Pittnera a Ing. Kateřiny Brzkové byly akceptovány a jsou zapracovány do
projektové dokumentace ( osa kanalizace u objektu č.p. 109 je ve vzdálenosti 5, I m a čerpací jímka pro
objekt č.p.na na pozemku p.č. 522 Trstěnice u Litomyšle).

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnuti:
, ..

Učastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. V pí emném vyhotovení rozhodnutí byly pouze
opraveny přepisy a zjevné nesprávnosti uveřejněné v konceptu rozhodnutí. -•..

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u vodoprávního úřadu Městského úřadu Litomyšl.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. epodá-li účastník potřebný počet stejnopi ů, 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.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti,jestliže stavba nebyla zahájena do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

4~~
Městského úřadu Litomyšl

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese: http://www.litomysl.cz
http://www.trstenice.cz
http://www.cista.info

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup ( po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
položky 18 odst. I písmo h) ve výši 300@Kč byl zaplacen dne 7.6.2013.

/

ve znění pozdějších předpisů

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

'-'"ostatní účastníci (doručenky)- doručením veřejnou vyhláškou
Miroslav Konečný, Palachova č.p. 1105/4, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
Růžena Konečná, Palachova č.p. 1105/4, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
Miluše Vejrychová, Trstěnice č.p. 20, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jitka Zelená, Vrchlického č.p. 728/32, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Ing. Milan Nejedlý, Jana Černého č.p. 151/6, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7
Libor Nejedlý, Jungmannova č.p. 1440/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Jaroslava Kučerová, Čistá č.p. 335, 569 56 Čistá LI Litomyšle
Vlastimil Kmošek, Trstěnice č.p. 78, 569 57 Trstěnice LI Litomyšle
Vlastimil Kmošek, Nová Sídla č.p. 75, 570 01 Litomyšl
Jaroslava Štoudková Mařákova č.p. I 114, 570 O I Litomyšl-Město
Petr Novotný, Žižkova č.p. 769/32, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Karel Šebesta, Trstěnice č.p. 100, 569 57 Trstěnice LI Litomyšle
Pavel F1ídr, Trstěnice č.p. 169, 569 57 Trstěnice LI Litomyšle
Jaroslav Sejkora, Trstěnice č.p. 151, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Dana Sejkorová Trstěnice č.p. 191, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jan Sigl, Trstěnice č.p. 228, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Alena Siglová, Trstěnice č.p. 228, 569 57 Trstěnice LI Litomyšle
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Petr Sigl, Trstěnice č.p. 255, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Jiří MOller, !DOS: aj6yka5
Veronika Sodornková, Z. Kopala č.p. 1180,57001 Litomyšl-Město
ak. rnal, Jaroslav Alt, Trstěnice č.p. 208, 56957 Trstěnice u Litomyšle
PhDr. Blanka Altová, Trstěnice č.p. 208, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
František Janda, Trstěnice č.p. 200, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Zdeňka Jandová, Trstěnice č.p. 200, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Dana Petrašová, 17. listopadu č.p. 840,57001 Litomyšl-Město
Jana Petrašová, Nádražní č.p. 405, 570 01 Litomyšl-Město
Vlastimil Trunec, Trstěnice č.p. 117, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Zuzana Truncová, Trstěnice č.p. 117, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Willi Gruber, Brožíkova č.p. 429, Polabiny, 53009 Pardubice 9
Zdeňka Gruberová, Brožíkova č.p. 429, Polabiny, 53009 Pardubice 9
STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., IOOS: bv84ifv
Josef Kovář, Trstěnice č.p. 236, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jana Kovářová, Trstěnice č.p. 236, 56957 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Josef Stráník Trstěnice č.p. 239 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Josef Mandlík, Trstěnice č.p. 240, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Dana Mandlíková, Trstěnice č.p. 240, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Oto Herrnan, Trstěnice č.p. 245 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Tomáš Vejrych, Trstěnice č.p. 253, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Pavlína Vejrychová, Trstěnice č.p. 253, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Stanislav Šisler, Trstěnice č.p. 84,56957 Trstěnice u Litomyšle
Ivana Hermanová, Trstěnice č.p. 245, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslav Pakosta, Trstěnice č.p. 6, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Petra Oolanská, Bj. Krawce č.p. 1413, 565 01 Choceň 1
Římskokatolická farnost Trstěnice, Trstěnice č.p. 152, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Josef Sotona, Trstěnice č.p. 101, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Marie Sotonová, Trstěnice č.p. 10 1, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Pavel Sigl, Trstěnice č.p. 237 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslava Siglová, Trstěnice č.p. 237, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslav Švrček, Malé náměstí č.p. 114/7, 500 03 Hradec Králové 3
Pavla Holasová, Na Drážkách č.p. 252, Babí, 547 OI Náchod I
Jaroslava Šiklová, Podroužkova č.p. (683/11, Poruba, 708 00 Ostrava 8
Josef Kmošek, Brožíkova č.p. 2262/18 251 OI Říčany li Prahy
Marta Jeřábková, Trstěnice č.p. 73, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Josef Jeřábek, Trstěnice č.p. 73, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Zdeňka Mokrejšová, Sídliště Hegerova č.p, 934, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Marcela Wernerová, Brněnská č.p. 16/14, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová I
Božena Kuřová, Trstěnice č.p. 70, 569 57 Trstěnice li Lřtomyšle
František Chleboun, Čistá č.p. 269, 569 56 Čistá u Litomyšle
Radek Chleboun, Čistá č.p. 399, 569 56 Čistá u Litomyšle
Marie Šajnová, Čechova č.p. 1329/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Karel Žrout, Renoirova č.p. 649/10, Praha 5-Hlubočepy 152 00 Praha 52
Pardubický kraj, odbor školství a kultury, !DOS: z28bwu9
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, !DOS: ffhk Sfq
Vendula Vomočilová, Trstěnice č.p. 71, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Roman Vomočil, Trstěnice č.p. 71,56957 Trstěnice u Litomyšle
Jaroslav Hárovník, Trstěnice č.p. 213, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Andrea Hárovníková, Trstěnice č.p. 213, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Václav Rak, Blažkova č.p. l3/1, Lesná, 638 00 Brno 38
Věra Raková, B lažkova Č. p. 13/1, Lesná, 638 00 Brno 38
Roman Cinkanič, Trstěnice č.p. 166, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Zuzana Středová, Trstěnice č.p. 166,569 57 Trstěnice u Litomyšle
Marcela Hrubešová, Mařákova č.p. 1112, 570 OI Litomyšl-Město
Karel Šponar, Trstěnice č.p. 54, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Michaela Štorková, Trstěnice č.p. 49 56957 Trstěnice u Litomyšle
Jan Kopecký, Němčice č.p. 147, 561 18 Něrnčice u České Třebové

.••..
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Marie Kopecká, Němčice č.p. 147,561 18 Němčice u České Třebové
Ing. Ladislav Novák, Jasmínová č.p. 2885/33, Praha 10-Záběhlice, 10600 Praha 106
Ing. Petra Nováková, Jasmínová č.p. 2885/33, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Gabriela Sajdlová, Trstěnice č.p. 81, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Nad'a Šléglová, Trstěnice č.p. 40, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Zdenka Hlavová Trstěnice č.p. 39, 56957 Trstěnice u Litomyšle
MUDr. Ing. Martin Zandler, nábřeží Krále Jiřího č.p. 734, 565 O I Choceň I
Stanislav Kmošek, Trstěnice č.p. 38, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Viktorie Kmošková, Trstěnice č.p. 38, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Bohuslav Beran, Trstěnice č.p. 212, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Olga Loskotová, Trstěnice č.p. 45, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ing. Vladimír Říha, Najihu č.p. 539, Nové Město, 50601 Jičín 1
Blanka Beranová, Trstěnice č.p. 212, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
František Kučera, Hradištní č.p. 1199, Chrudim fV, 537 05 Chrudim 5
Jiří Joneš, Trstěnice č.p. 19, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Irena Jonešová, Pražská č.p. 394, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov I
Miroslav Kuda, Trstěnice č.p. 225, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Marie Kudová, Trstěnice č.p. 225, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Božena Čechová, Trstěnice č.p. 35, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Věra Hošková, Trstěnice č.p. 241,56957 Trstěnice u Litomyšle
Milan Hošek, Trstěnice č.p. 241,56957 Trstěnice u Litomyšle
Jiří Frank, Trstěnice č.p. 5,56957 Trstěnice u Litomyšle
Marie Pecháčková, Trstěnice č.p. 5, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Martin Pecháček, Trstěnice č.p. 5, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
MUDr. Dana Stramská Malířská č.p. 291/4,17000 Praha 7-Bubeneč
MUDr. Martin Havlík, Ovenecká č.p. 79/35, 17000 Praha 7-Bubeneč
Milan Kabrhel, Trstěnice č.p. 7, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Radovan Kuchta, Trstěnice č.p. 53, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Jiří Vedral, Trstěnice č.p. 118,56957 Trstěnice u Litomyšle
Tomáš Žižka Bělohorská č.p. 1400/30, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Milena Hurychová, Sluneění č.p. 887, 570 01 Litomyšl-Město
Lenka Hurychová, Sluneční č.p. 887, 570 O I Litomyšl-Město
Karel Vomáčka, Trstěnice č.p. 61, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Ludmila Kusá, Trstěnice č.p. 229, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Kateřina Brzková, Trstěnice č.p. 18, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Lenka Láznická, Trstěnice č.p. 44, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Natálie Láznická, Trstěnice č.p. 44, 569 57 Trstěnice u Litomyšle t-,
Ondřej Láznický, Trstěnice č.p. 44, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
Marie Hrindová, Trstěnice č.p. 93, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
R WE Distribuční služby, S.LO., IDDS: jnnyjs6
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné břemeno k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno

.•...

dotčené orgány
Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, Bří Šťastných č.p. 1000,570 O I Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000,57020 Litomyšl
Obecní úřad Trstěnice, IDDS: h8tbn5g
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9
Obecní úřad Čistá, IDDS: wx2a4j7
Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování oddělení stavebního řádu, IDDS: x4cbvs8


