
Městský úřad Vysoké Mýto 
odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 
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spis. znak 

MUVM/056339/2021 
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231.2 

 Vysoké Mýto, dne 11.10.2021 

vyřizuje: Monika Sikorová   

tel: 
email: 

+420 465 466 159 
monika.sikorova@vysoke-myto.cz 

  

 
Město Choceň 
Jungmannova č.p. 301 
565 01  Choceň 

 

VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Město Choceň, IČO 00278955, Jungmannova č.p. 301, 565 01  Choceň, 
které zastupuje Ing. František Pravec, PC PROJEKT, IČO 44403445, Suchá Lhota č.p. 22, 
570 01  Suchá Lhota 

(dále jen "stavebník") dne 28.7.2021 podal žádost dle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), o vydání společného stavebního povolení k vodnímu dílu, pro stavbu: 

Vodovod Podrážek, Choceň (stavba hlavní), vč. vodovodních přípojek (stavba vedlejší) 

 

na pozemku st. p. 34, 33, 31/3, 39, 26, 25, 38, 24/2, parc. č. 197/1, 229, 263, 199/3, 261, 227, 
226, 214, 217, 224/3, 323, 257, 197/19, 203/2, 197/17, 197/18, 222/2, 201, 224/2, 200/1 v 
katastrálním území Dvořisko, parc. č. 78/13, 78/12, 356/1, 70, 87/2, 77/16, 74/1, 77/13, 74/3, 
74/4, 74/2 v katastrálním území Nořín. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Žádost byla 
zástupcem žadatele doplněna dne 9.8.2021 o sdělení k existenci sítí od společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., o souhlasy na situaci s vedením vodovodních přípojek majitelů dotčených 
pozemků, dne 12.8.2021 o souhlas na situaci s vedením vodovodní přípojky od obce Zálší, o 
stanovisko státního podniku Lesy České republiky, o stanovisko Ministerstva obrany ČR a dne 
24.9.2021 o souhlasy na situaci s vedením vodovodních přípojek majitelů dotčených pozemků.  

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Pardubický 
Název obce Choceň 
Identifikátor katastrálního území 633933 
Název katastrálního území Dvořisko 
Název obce Zálší 
Identifikátor katastrálního území 633941 
Název katastrálního území Nořín 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název vodovodu Vodovod Podrážek, Choceň 
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně 
úpraven vody 

vodovodní řady zásobovací sítě vč. 
vodovodních přípojek 

Příslušnost k systému vodovodu (Č 20) skupinový 
Odběry pro pitné účely zásobování obyvatelstva 
Počet zásobovaných obcí 2 (část města Choceň, lokalita Podrážek, 

část obce Zálší, místní část Nořín) 
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Popis stavby: 

Vodovodní řad 

Vodovodní řad „N“ je navržen z potrubí PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11, v celkové délce 1018,0. 
Vodovodní řad PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11 bude začínat napojení na stávající vodovod PVC 
110 ve správě VaK Vysoké Mýto, s. r. o., a bude veden do lokality Podrážek. Vodovodní řad 
bude ukončen v lokalitě Podrážek za poslední přípojkou pro č.p. 14 v k. ú. Dvořisko. 
Napojení projektovaného vodovodního řadu „N“ bud na konci stávajícího řadu z PVC 110. Před 
stávajícím podzemním hydrantem bude vysazena odbočka se šoupátkem Š80 pro nový 
vodovodní řad „N“. Stávající hydrant podzemní hydrant bude demontován a za novou odbočkou 
pro řad „N“ bude osazen nový podzemní hydrant. Za místem napojení pravděpodobně doje ke 
kolizi se stávající vodovodní přípojkou. Bude provedena její přeložka v délce 5,0 m. Za křížením 
s místní komunikací bude osazena vodoměrná šachta. 
Na vodovodním řadu „N“ bude ve staničení 182.96 na odbočce osazena automatická 
odvzdušňovací souprava. Za křížením s potokem ve staničení 683.11 a 955.80 budou osazeny 
podzemní hydranty DN 80 – kalníky. Před č.p. 11 ve saničení 764.64 bude osazen nadzemní 
požární hydrant DN 80, který bude sloužit jako vzdušník. Na konci řadu bude osazen podzemní 
hydranty DN 80 – vzdušník. 
Podzemní hydrant na konci řadu bude sloužit k odvzdušnění. Celkem budou na řadu „N“ 
osazeny 3 ks podzemních a 1 ks nadzemního hydrantu DN 80. Na začátku řadu a před 
hydrantem bude osazeno šoupátko Š 80 se zemní teleskopickou soupravou. 
Na vodovodním řadu „N“ bude v rámci stavby vybudováno 14 ks vodovodních přípojek. 
 
Vodovodní přípojky 

Pro každý rodinný dům bude provedena samostatná vodovodní přípojka rPE 32x4,4. V rámci 
stavby bude osazen uzávěrový navrtávací pas 90/5/4“ a rohový domovní ventil 5/4“ x 32 se 
zemní teleskopickou soupravou a poklopem s podkladovou deskou. 
Přípojka bude přivedena až k jednotlivým rodinným domům. Na každé přípojce bude osazena 
vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem. Vodoměrná šachta bude kruhová plastová, 
provedená metodou rotomulding. Vnitřní průměr šachty bude 1,0 m a vnitřní světlá výška min 
1,5 m. 
 
Materiálové řešení 

Je navrženo potrubí PEHD 90x8,2, RCII, SDR 11, tyče délky 12,0 m – typ 2 dle PAS1075. 
Potrubí musí být certifikované dle technického předpisu PAS1075 a nabízí optimální ochranu 
před účinky bodového namáhání. Spoje potrubí budou prováděny elektrotvarovkami. 
Vodovodní přípojky budou z rPE 32,44. 
Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a vozovky. Bude 
provedeno podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou uloženy do betonové 
skruže DN100, výšky 0,5 m. Skruž bude uložena na terénu nebo do roviny s terénem (při 
potřebě přejíždění..) a poklop bude obsypán štěrkem nebo kačírkem.  
Všechny armatury na vodovodní síti budou označeny tabulkami dle ČSN 75 5025. Tabulky 
budou připevněny na objektech nebo na ocelových pozinkovaných sloupcích, osazené na 
betonový základ 0,25x0,25x0,3m. 
Na vodovodním řadu budou osazeny 3 ks podzemní a 1 ks nadzemní hydrant DN 80 pro 
požární zabezpečení obce a 1 automatická odvzdušňovací souprava. 
Při realizace stavby budou kontrolovány sklony potrubí a případně budou provedeny změny 
v umístění podzemních hydrantů – kalníků a vzdušníků. Tyto úpravy budou provedeny se 
souhlasem projektanta a investora. 

 

Uložení potrubí, montážní práce 

Vodovodní potrubí se bude ukládat do rýhy šířky 0,81 m, v hloubce krytí potrubí 1,5 m, na 
pískové lože min. vrstvy 0,10 m a obsype se pískem min. na výšku 0,3 m nad vrchol trub. Zásyp 
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se provede po konstrukci vozovky vhodným dobře zhutnitelným těženým materiálem, viz. 
uložení potrubí. Nad potrubím bude uložen vyhledávající vodič (CY 6 mm2). Vodič bude vodivě 
spojen s kovovými armaturami na řadech a vyveden do pokopů šoupátek a hydrantů. Ve výšce 
40 cm nad potrubím bude položena bílá výstražná fólie šířky 300 mm. 

Materiál pro lože trouby – písem musí být ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé šířce rýhy a 
musí být dobře zhutněn vhodnými mechanizačními prostředky. 

Krytí vodovodu bude min. 1,4 m nad vrcholem trouby, od nivelety budoucí komunikace. 

Obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy po vrstvách cca 100 – 150 
mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřípustné, aby v pásmu potrubí zůstaly nevyplněné dutiny nebo 
byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování přímo nad troubou hutnícími stroji je nepřípustné. 
S mechanickým zhutněním nad troubou je možno začít až od tloušťky vrstvy min. 300 mm nad 
hrdlem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké mechanizmy. 

V případě výskytu spodní vody bude pod lože potrubí uloženo drenážní potrubí DN 80 do štěrku 
8/16 mm. 

Zásyp rýhy pro potrubí z PE umístěné v trasách místních komunikací bude proveden dobře 
zhutnitelným materiálem, v komunikacích štěrkopískem ŠP frakce 0-6, mm. Výška zásypu se 
bude řídit úrovní zemní pláně řešených komunikací. 

Při hutnění zásypu rýh musí být respektován požadavek na únosnost zemní pláně komunikace i 
chodníku. Z hlediska únosnosti zemní pláně komunikací a chodníků je požadován minimální 
modůl pružnosti Ens=45 MPa. Z tohoto důvodu musí být hutnění obsypu potrubí a zásypu rýh 
provedeno v takové míře, aby odpovídalo požadavkům na stanovený modul pružnosti zemní 
pláně vozovky. Na několika místech bude provedena statická zkouška zhutnění. Každou vrstvu 
je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je třeba upozornit na to, že 
střední a těžké hutnící stroje smí být použity teprve od výšky horního překrytí 1,0 m nad 
vrcholem trubky. 

Montáž potrubí se bude provádět podle kladečského schématu, který je součástí dokumentace. 
Při montáži potrubí budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem potrubí. Při montáží 
tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí. Lomové body (VB) – kolena, odbočky 
budou stabilizovány betonovými bloky rozměrů dle výkresu betonových bloků. Veškeré poklopy 
armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a vozovky. Bude provedeno 
podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou uloženy do betonové skruže DN 
100, výšky 0,5 m. Skruž bude uložena na terénu nebo do roviny s terénem (při potřebě 
přejíždění..) a poklop bude obsypá štěrkem nebo kačírkem. 

 
Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. 
Františkem Pravcem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, v dubnu 2021 a ostatními doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu. 

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako 
vodoprávní úřad příslušný podle § 106 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"), oznamuje podle § 47 správního řádu a § 94m 
stavebního zákona zahájení společného řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního 
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.  

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost 
připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení 

jinak k nim nebude přihlédnuto 
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Dle § 94m stavebního zákona podmínky pro uplatňování námitek: 
- závazná stanoviska musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží, 
- k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuti při vydání územně 

plánovací dokumentace, se nepřihlíží, 
- osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 

projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání 
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo 
dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě, 

- obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 
zájmů občanů obce, 

- osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá, 

- účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou nahlížet dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu do podkladů 
rozhodnutí (odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, 
úřední dny Po a St 7,30  - 17,00 hod). 

 
Účastnící řízení mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do 1 dnu 
po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek, seznámit se shromážděnými podklady 
pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí 
tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. 
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Luboš Karmín 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 

 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 
94k písm. a) stavebního zákona): 
Město Choceň, IČO 00278955, Jungmannova 301, 565 01 Choceň 
v zastoupení na základě plné moci: 
Ing. František Pravec, PC Projekt, IČO 44403445, Suchá Lhota č.p. 22, 570 01 Suchá Lhota, 
IDDS: xrct8ak 
 
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e) 
stavebního zákona: 
Vlastníci dotčených pozemků – doručováno do vlastních rukou: 
Paní Zuzana Samková, Podrážek č.p. 7, 565 01  Choceň 1 
Pan Miloslav Šeda, nábřeží Krále Jiřího č.p. 37, 565 01  Choceň 1 
Paní Lucie Šedová, Dobrovského č.p. 183, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Paní Olga Dycková, Nová č.p. 1403/30, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem 3 
Pan Josef Roček, Na Plese č.p. 159, Choceňské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
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Paní Marie Vrátilová, Podrážek č.p. 5, 565 01  Choceň 1 
Pan Josef Michalec, Podrážek č.p. 3, 565 01  Choceň 1 
Paní Anna Michalcová, Podrážek č.p. 3, 565 01  Choceň 1 
Pan Ladislav Zachař, Podrážek č.p. 12, 565 01  Choceň 1 
Paní Libuše Zachařová, Podrážek č.p. 12, 565 01  Choceň 1 
Pan Miroslav Horák, Bošín č.p. 18, 565 01 Bošín, IDDS: yygngbz 
Pan Josef Michalec, Podrážek č.p. 3, 565 01  Choceň 1 
Paní Anna Michalcová, Podrážek č.p. 3, 565 01  Choceň 1 
Pan Jan Čihák, Podrážek č.p. 13, 565 01  Choceň 1 
Paní Květuše Šulcová, Jana Honsy č.p. 1587, 565 01  Choceň 1 
Pan Miloš Kusý, Komenského č.p. 77, 503 03  Smiřice 
Pan Václav Michalec, Podrážek č.p. 20, 565 01  Choceň 1 
Obec Zálší, Zálší č.p. 50, 565 01 Zálší, IDDS: qtqa5qk 
Pan Josef Víša, Nořín č.p. 13, Zálší, 565 01  Choceň 1 
Paní Jaroslava Víšová, Nořín č.p. 13, Zálší, 565 01  Choceň 1 
Paní Lucie Kohoutková, Podrážek č.p. 7, 565 01  Choceň 1 
Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň, IDDS: 2bpbz3p 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – doručováno 
veřejnou vyhláškou: 
st. p. 24/1, 29, 32, 42, 31/2, 36, 31/1, 35/1, 35/2, parc. č. 200, 211, 213, 197/21, 231, 212, 218, 
202, 312, 199/5, 222/4, 224/1, 225, 324, 199/6, 195/3, 311, 204, 216/1, 215/2, 215/17, 222/1, 
222/3, 246/1, 222/5, 228, 232/1, 232/2, 233, 235, 236, 237, 240, 241/1, 241/3, 61/16, 61/30, 
61/31, 168/2, 199/4, 256/1, 258/1, 48/1, 50/2, 51/1, 51/3, 61/43, 192, 195/6, 195/7, 195/8, 
195/9, 195/11, 195/12, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 215/4, 215/5, 
215/6, 215/8, 215/9, 215/11, 215/12, 215/13, 215/15, 255, 203/1, 230 v katastrálním území 
Dvořisko, st. p. 20, 21, parc. č. 81/1, 73/1, 1, 78/11, 81/2, 87/1, 356/2, 388/1, 71, 72, 76/4, 76/5, 
76/6, 76/7, 77/20, 90/15, 90/16, 90/21, 90/25, 90/27, 328/13, 65, 328/7, 319, 320, 328/14, 
77/17, 76/1, 86/1, 86/2, 77/2, 77/3, 77/8, 77/9, 77/14, 77/15, 77/18, 77/10, 6, 388/10, 78/16, 
78/17, 78/15 v katastrálním území Nořín, parc. č. 3256, 3259/1 v katastrálním území Vysoké 
Mýto 
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám – doručováno veřejnou 
vyhláškou: 
Choceň, Podrážek č.p. 14, č.p. 5, č.p. 11, č.p. 18, č.p. 8, č.p. 12 a č.p. 7,  Zálší, Nořín č.p. 14 a 
č.p.15 
 
dotčené orgány 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí 
nad Orlicí, IDDS: 23wai86 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69 
Město Choceň, Městský úřad Choceň, stavební úřad, IDDS: 2bpbz3p 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Zálší, Zálší č.p. 50, 565 01 Zálší 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce 
Městského úřadu ve Vysokém Mýtě (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní 
lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní 
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být 
vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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