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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. 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 4.4.2018 podal 

 

Obec Tisová, IČO 00279641, Tisová č.p. 126, 566 01  Tisová, 

kterého zastupuje 

IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČO 27482782, Bratří Štefanů č.p. 238/55, 500 03  Hradec 
Králové-Slezské Předměstí 

 

(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: 

 

Vodovod Zaháj 
 

(dále jen "stavba"). 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Pardubický 
Název obce Tisová, Zaháj 
Identifikátory katastrálních území 767263, 788228, 790745 
Názvy katastrálních území Tisová u Vysokého Mýta, Vysoké Mýto, 

Zálší u Chocně 
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Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí st. p. 230, 286, parc. č. 419/19, 436/3, 

436/13, 442/53, 1197, 1198/2, 1207/1, 
1207/2, 1207/3, 1207/4, 1208/1, 1209, 
1214, 1248, 1249/1, 1341, 1349, 1361, 
1367, 1404, 1413/3, 1417/11, 1420/2, 
2552, 2560, 2561, 2564, 2573, 2583, 
2584, 2602, 2604, 2605, 2607, 2612, 
2617, 2620, 2622, 2624, 2631, 2640, 
2653, 2658, 2664, 2669, 2672, 2675, 
2677, 2678, 2679, 2683, 2692, 2701, 
2752, 2865, p. p. k. 4475/8 v katastrálním 
území Tisová u Vysokého Mýta 

Přímé určení polohy (konec stavby) - 
(souřadnice X, Y) X = 1073886,66; Y = 616634,47 
Přímé určení polohy (začátek stavby) - 
(souřadnice X, Y) X = 1074914,79; Y = 616801,40 

Stavební objekty: 

Vodovodní řady 
Druh vodovodního řadu (Č 28) zásobovací síť 
Celková délka řadů 3126 m 
Nejmenší jmenovitá světlost řadu 80 mm 
Největší jmenovitá světlost řadu 100 mm 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název vodovodu Vodovod Zaháj 
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně 
úpraven vody vodovodní řady zásobovací sítě 
Odběry pro pitné účely zásobování obyvatelstva 
Počet zásobovaných obcí 1 
Velikost zásobovaného spotřebiště 77 stálých obyvatel 
Název vodního díla Vodovod Zaháj 

 

Stavba obsahuje: 
Jedná se o vybudování nového vodovodu a vedlejších vodovodních řadů DN 80 mm, 
vodovod bude sloužit k zásobování stávajících nemovitostí v místní části Zaháj pitnou 
vodou. 
Na pozemku p.p.č. 2552 se nachází stávající vodojem nad osadou Pekárka o objemu 250 
m3. Z hlavní čerpací stanice Hrušová je pomocí dvou čerpadel plněn vodojem Pekárka, 
odkud je zásobováno spotřebiště Tisová. Rovněž tak bude zásobováno spotřebiště Zaháj. 
Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel 
dostatečné. 
Napojení hlavního zásobního řadu B bude provedeno ze stávajícího vodojemu. Vodovod v 
obci Tisová je proveden z PVC DN 150 a 100 mm. Nový zásobní vodovod pro Zaháj bude 
proveden z PE100 RC SRD11. Vodovod "B" bude napojen v prostorách stávajícího 
vodojemu na stávající zásobní rozvod vody vodojem Pekárka - Vračovice nad osadou 
Pekárka. Při čerpání vody na VDJ Vračovice je tlak 3,3 bar, statický tlak 3,0 bar. Zásobní řad 
na Zaháj bude napojen vysazením odbočky přes samostatný měřený úsek vodoměrem.   
Kvalita vody ve zdroji a i vodojemu je vyhovující vyhl. Č. 252/2004 Sb., příloha č.1 
hygienické požadavky na pitnou vodu. 
Požární voda je zajištěna ze stávající požární nádrže v Zaháji, umístěné před hasící 
zbrojnicí, kde je dobře přístupná. Není nutná žádná posilovací stanice. Vodovod rovněž 
nebude sloužit pro požární zabezpečení. 
Nový vodovodní řad "B" bude proveden z PE100 RC SRD11 D90 mm o celkové délce 
2464,0 m. Na řad "B" budou vzhledem u území napojené další čtyři řady o délkách: 
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- Řad - B1 - PE DN 80 - 308,0 m 
- Řad - B2 - PE DN 80 - 168,0 m 
- Řad - B3 - PE DN 80 - 96,0 m 
- Řad - B4 - PE DN 80 - 90,0 m 

 

 

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

kterou vypracoval IKKO Hradec Králové s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 50003 Hradec 
Králové, IČO 27482782, zodpovědný projektant: Ing. Bohuslav Kouba, ČKAIT 0600768; 
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu 

2. 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. 

3. 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. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
bude předložen doklad o provedené kontrole podzemního vedení před záhozem výkopu ve 
správě CETIN a.s, ČEZ Distribuce, a.s., Gridservices, s.r.o.. 

4. Před zahájením zemních prací zajistí investor prostorové vytýčení stavby oprávněnou 
osobou. 

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

6. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění 
příslušných stavebních prací jako předmětu své činnosti. 

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

8. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Městského úřadu Vysoké 
Mýto, odbor životního prostředí, k umístění trasy vodovodního řadu na zemědělské 
pozemky, pod č.j. MUVM/13825/2018 ze dne 11.5.2018. 

9. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném stanovisku Městského úřadu 
Vysoké Mýto, odboru životního prostřední, č.j.: MUVM/18791/2017-2 ze dne 22.6.2017. 

a) K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o předání vzniklých odpadů 
oprávněné osobě (písemné vyhotovení potvrzení o převzetí daného druhu odpadu 
oprávněnou osobou) 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, č.j. KHSPA 
04146/2018/HOK-UO ze dne 26.3.2018.  

a) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložen seznam všech použitých 
materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto 
materiály, a výsledek kráceného rozboru pitné vody z koncové části vodovodního řadu. 

11. Na základě vyjádření Regionálního muzea Vysoké Mýto, č.j. 4.42-103/2018 ze dne 
19.2.2018 bude v průběhu stavby proveden záchranný archeologický průzkum. Výsledek 
provedeného záchranného archeologického průzkumu bude vodoprávnímu úřadu 
předložen s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

12. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, č.j. MUVM/23094/2017 ze dne 19.7.2017. 

13. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice vydaném 
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, č.j. SUSPK/3206/2017 ze dne 25.5.2017. 

a) O dodržení uvedených podmínek bude provedena fotodokumentace za použití měřidla, 
která bude se zápisem o hutnění předložena při předání opravené vozovky pracovníkovi 



Č.j. MUVM/21810/2018 str. 4 

 
SÚS PK. Kopie fotodokumentace se zápisem bude předložena k závěrečné kontrolní 
prohlídce. 

14. Veškeré materiály použité pro výstavbu vodovodu, které budou přicházet do styku s pitnou 
vodou, musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost, dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Doklady o 
jejich nezávadnosti (výluhové testy) budou předloženy nejpozději s žádostí o vydání 
kolaudačního souhlasu. 

15. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, k žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu budou předložena stanoviska vlastníku dotčených pozemků. 

16. Vodoprávnímu úřadu bude oznámeno dokončení stavby, včetně úpravy terénu, za účelem 
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. 
18. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Tisová, Tisová č.p. 126, 566 01  Tisová 
 

Odůvodnění: 

Dne 4.4.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi 
podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 4.4.2018 vyzván 
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Vodoprávní úřad vyzval žadatele k doplnění těchto 
nedostatků podání: 

1) Projektovou dokumentaci uvést do souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. vyhláška o 
dokumentaci staveb, v platném znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 9 - Rozsah a 
obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické 
infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů. 

2) Doplnit vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu k návrhu vedení trasy po zemědělském půdním fondu, požadavek na 
doložení tohoto vyjádření vychází ze souhrnného stanoviska Městského úřadu Vysoké 
Mýto, odbor životního prostředí, ze dne 22.6.2017, č.j. MUVM/18719/2017-2, bod 2. 
Ochrana ZPF 

3) Vyjádření k existenci podzemních sítí a stanovisko k projektové dokumentaci od 
společnosti Vodovody a kanalizace, s.r.o., jakožto správce veřejného vodovodu v obci 
Tisová. 

4) Vyjádření k existenci sítí obce Tisová. 
5) Vyjádření k projektové dokumentaci a zamýšlenému záměru Města Vysoké Mýto jako 

vlastníka veřejného vodovodu. 

Žádost byla doplněna dne 4.5.2018. Správce vodovodu v obci Tisová je obec Tisová, vyjádření 
k existenci podzemních sítí od společnosti Vodovody a kanalizace, s.r.o. nebylo vyžadováno. 
Vlastník vodovodu v Obci Tisová je Obec Tisová - vyjádření k projektové dokumentaci a 
zamýšlenému záměru Města Vysoké Mýto nebylo vyžadováno. 

Vodoprávní úřad dne 16.5.2018 pod č.j. MUVM/17399/2018 oznámil zahájení řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 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 12.6.2018 
mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 
důkazy.  

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a 
§ 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 
- Projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. vyhláška o dokumentaci 

staveb, v platném znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 9 - Rozsah a obsah 
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dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů. 

- Vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu k 
návrhu vedení trasy po zemědělském půdním fondu. 

- Vyjádření k existenci sítí obce Tisová. 
- Požárně bezpečnostní řečení stavby. 
- Územní rozhodnutí společně se souhlasem podle § 15 stavebního zákona. 
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 

v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí. 
- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p. 
- Souhrnné stanovisko Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor životního prostředí. 
- Rozhodnutí – souhlas s umístěním stavby so ochranného pásma lesa – Městský úřad 

Vysoké Mýto, odbor životního prostředí. 
- Vyjádření Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

památková péče. 
- Vyjádření Regionálního muzea Vysoké Mýto 
- Povolení ke zvláštnímu užívání silnice – Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a 

silničního hospodářství 
- Souhlas ke zvláštnímu užívání silnice - Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje 
- Závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany 
- Vyjádření k existenci sítí společností České Radiokomunikace, a.s., Gridservices, s.r.o., 

ČEZ Distribuce, s.r.o., Telco Pro Services, s.s., a Cetin, a.s. 
- Vyjádření k dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. 
- Smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky pozemku na kterých má být stavební záměr 

proveden. 

Projektovou dokumentaci stavby „Vodovod Zaháj“ vypracoval IKKO Hradec Králové s.r.o., Bratří 
Štefanů 238/55, 50003 Hradec Králové, IČO 27482782, zodpovědný projektant: Ing. Bohuslav 
Kouba, ČKAIT 0600768, v měsíci únoru 2018, číslo zakázky 242016. Projektová dokumentace 
stavby řeší: 
- vybudování nového vodovodu a vedlejších vodovodních řadů DN 80 mm, vodovod bude 

sloužit k zásobování stávajících nemovitostí v místní části Zaháj pitnou vodou. 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Vysoké Mýto územní rozhodnutí pod spis.zn. 
MUVM/24450/2017 dne 27.11.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona 
pod spis.zn. MUVM/08828/2018 dne 15.3.2018. 

V průběhu řízení vodoprávní úřad dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí zjistil, že vlastník 
pozemku parc. č. 2624 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta, pan Josef Mára, posledně bytem 
Zaháj 264, 56601 Tisová, dne 1.3.2018 zemřel. Dle vyjádření notáře Okresního soudu v Ústí 
nad orlicí jako dědici první dědické třídy v úvahu: 

pozůstalá manželka Marcela Márová, trvalým pobytem Zaháj 264, 56601 Tisová  

pozůstalý syn Roman Mára, trvalým pobytem Plk. B. Kohouta 806, 56601 Vysoké Mýto 

pozůstalá dcera Monika Kurková, trvalým bytem Tisová 178, 56601 Vysoké Mýto 

pozůstalá dcera Zlatuše Venigerová, trvalým bytem Pivovarská 399, 56601 Vysoké Mýto. 

Z předložené smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 2624 v k.ú. Tisová u 
Vysokého Mýta, podepsané panem Josefem Márou dne 18.2.2018, vyplývá v bodě X. že práva 
a povinnosti z této smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této 
smlouvy. 

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

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 201, 202/1, 202/2, 210, 217, 220, 221, 241/2, 340, parc. č. 436/4, 436/5, 436/6, 
440/4, 440/5, 442/24, 442/27, 442/48, 442/58, 442/59, 442/60, 442/61, 442/67, 1195/2, 
1196, 1206, 1332/2, 1332/3, 1333, 1334, 1335, 1342, 1343/1, 1345, 1346/3, 1348, 
1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1357, 1358, 1362, 1363, 1366/2, 1366/3, 
1368, 1369, 1370, 1371, 1373, 1386, 1390, 1391, 1396, 1397, 1402, 1413/1, 1417/3, 
2504, 2509, 2518, 2541, 2558, 2575, 2593, 2594, 2595, 2596, 2600, 2603, 2606, 2609, 
2610, 2615, 2616, 2625, 2627, 2628, 2629, 2630, 2632, 2633, 2637, 2643, 2645, 2646, 
2647, 2649, 2650, 2651, 2654, 2660, 2665, 2667, 2668, 2670, 2671, 2674, 2682, 2686, 
2687, 2688, 2689, 2694, 2697, 2703, 2705, 2706, 2708, 2710, 2712, 2713, 2714, 2717, 
2719, 2721, 2723, 2736, 2741, 2744, 2745, 2753, 2760, 2761, 2762, 2765, 2766, 2767, 
2856, 2861, 2864, 2889, 2892, 2893, 2895 v katastrálním území Tisová u Vysokého 
Mýta, parc. č. 5080 v katastrálním území Vysoké Mýto, parc. č. 2014, 2016 v 
katastrálním území Zálší u Chocně 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Tisová, Zaháj č.p. 246, č.p. 245, č.p. 230, č.p. 260, č.p. 231, č.p. 228 a č.p. 229,  
Tisová č.e. 7 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje  podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem. 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
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Obecní úřad Hrušová, vv jehož správního obvodu se rozhodnutí Městského úřadu Vysoké 
Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování týká, žádáme ve smyslu ustanovení § 
172 odst. 1 správního řádu o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na svých 
úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů (v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního 
řádu). Opatření obecné povahy je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Uvedený obecní úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění 
bylo opatření obecné povahy neprodleně vrácen vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni 
vyvěšení a sejmutí. 
 
Obecní úřad Zálší, v jehož správního obvodu rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto, 
odboru stavebního úřadu a územního plánování týká, žádáme ve smyslu ustanovení § 172 
odst. 1 správního řádu o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na svých 
úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů (v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního 
řádu). Opatření obecné povahy je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Uvedený obecní úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění 
bylo opatření obecné povahy neprodleně vrácen vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni 
vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Luboš Karmín v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 
 
 
Za správnost vyhotovení: Martin Vyhledal, oprávněná úřední osoba 
  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 17.4.2018. 
 



Č.j. MUVM/21810/2018 str. 8 

 
Obdrží: 
účastníci řízení podl § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky) 
IKKO Hradec Králové, s.r.o., IDDS: 2nxbi38 
 
 
účastníci řízení podl § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky, datové schránky) 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 
 
účastníci řízení podl § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 
Marie Zemanová, Zaháj č.p. 246, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Vladimír Zeman, Horky č.p. 3, 570 01  Litomyšl 
Ing. Milan Zeman, Zaháj č.p. 246, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Mgr. Irena Dvořáková, Havlíčkova č.p. 101, Kolín IV, 280 02  Kolín 2 
Mgr. Hana Ketzlová, Zaháj č.p. 230, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Ing. Zdeněk Šlitr, Sudín č.p. 21, Bačetín, 518 01  Dobruška 
Pavel Víšek, Zaháj č.p. 253, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
František Kubíček, Zaháj č.p. 254, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Miroslav Kubíček, Slatina č.p. 61, 566 01  Vysoké Mýto 
David Běloušek, V Plůtku č.p. 232, 539 44  Proseč u Skutče 
Ivana Běloušková, V Plůtku č.p. 232, 539 44  Proseč u Skutče 
Lukáš Cindr, Jilemnického č.p. 295, 562 01  Ústí nad Orlicí 1 
Jaromír Víšek, Zaháj č.p. 259, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší, IDDS: w7gvu47 
Jaroslav Duchoslav, Tisová č.p. 82, 566 01  Vysoké Mýto 
Obec Zálší, Zálší 50 ,56501 Choceň 
Jaroslav Pánek, Tisová č.p. 55, 566 01  Vysoké Mýto 
Jana Eliášová, Řetová č.p. 113, 561 41  Řetová 
Ivo Eliáš, Dolní Sloupnice č.p. 208, 565 53  Sloupnice 
Ing. Tomáš Pavlíček, Zaháj č.p. 297, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Blanka Pavlíčková, Zaháj č.p. 297, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Vítězslav Prachař, Zaháj č.e. 6, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Josef Pánek, Tisová č.p. 100, 566 01  Vysoké Mýto 
Marcela Márová, Zaháj č.p. 264, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Josef Mára, Zaháj č.p. 264, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Stanislava Šponarová, Dr. Fikejze č.p. 525, 565 01  Choceň 1 
Milada Jiroušková, Zaháj č.p. 244, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Miloslav Jiroušek, Zaháj č.p. 244, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
MUDr. Irena Konopáčová, Masarykova č.p. 820, Kolín II, 280 02  Kolín 2 
Zdeněk Millich, Zaháj č.p. 231, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Radka Jirušová, Zaháj č.p. 231, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Karel Niebauer, Zaháj č.p. 234, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Eliška Niebauerová, Zaháj č.p. 234, Tisová, 566 01  Vysoké Mýto 
Ing. Alena Vágnerová, Mariánská č.p. 403/37, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 
Jan Opařil, Tisová č.p. 1, 566 01  Vysoké Mýto 
Václav Kozel, Husova č.p. 165, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Roman Mára, Plk. B. Kohouta č.p. 806, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Monika Kurková, Tisová č.p. 178, 566 01  Vysoké Mýto 
Zlatuše Venigerová, Pivovarská č.p. 399, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
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účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 201, 202/1, 
202/2, 210, 217, 220, 221, 241/2, 340, parc. č. 436/4, 436/5, 436/6, 440/4, 440/5, 442/24, 
442/27, 442/48, 442/58, 442/59, 442/60, 442/61, 442/67, 1195/2, 1196, 1206, 1332/2, 1332/3, 
1333, 1334, 1335, 1342, 1343/1, 1345, 1346/3, 1348, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 
1356/1, 1357, 1358, 1362, 1363, 1366/2, 1366/3, 1368, 1369, 1370, 1371, 1373, 1386, 1390, 
1391, 1396, 1397, 1402, 1413/1, 1417/3, 2504, 2509, 2518, 2541, 2558, 2575, 2593, 2594, 
2595, 2596, 2600, 2603, 2606, 2609, 2610, 2615, 2616, 2625, 2627, 2628, 2629, 2630, 2632, 
2633, 2637, 2643, 2645, 2646, 2647, 2649, 2650, 2651, 2654, 2660, 2665, 2667, 2668, 2670, 
2671, 2674, 2682, 2686, 2687, 2688, 2689, 2694, 2697, 2703, 2705, 2706, 2708, 2710, 2712, 
2713, 2714, 2717, 2719, 2721, 2723, 2736, 2741, 2744, 2745, 2753, 2760, 2761, 2762, 2765, 
2766, 2767, 2856, 2861, 2864, 2889, 2892, 2893, 2895 v katastrálním území Tisová u 
Vysokého Mýta, parc. č. 5080 v katastrálním území Vysoké Mýto, parc. č. 2014, 2016 v 
katastrálním území Zálší u Chocně 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Tisová, Zaháj č.p. 246, 
č.p. 245, č.p. 230, č.p. 260, č.p. 231, č.p. 228 a č.p. 229,  Tisová č.e. 7 
 
 
dotčené orgány (dodejky, datové schránky) 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany č.p. 92, 
Město, 566 01  Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01  
Vysoké Mýto 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí 
nad Orlicí, IDDS: 23wai86 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, IDDS: bppk7iz 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jiráskova č.p. 179, 
Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
  
 
na vědomí (datové schránky) 
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2 
  
 
vyvěšení na úřední desku 
Obecní úřad Tisová, IDDS: sqrbnp7 
Obec Zálší, Obecní úřad Zálší, IDDS: qtqa5qk 
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 32  Vysoké Mýto 
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