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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 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 jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a
místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní
řád"), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 09. 01. 2019 podaly
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČO: 42196451
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává, podle § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 115 stavebního zákona a § 18c
vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu,
stavební povolení

k opravě opevnění koryta vodního toku (vodního díla) PP Křetínky v km 17,65 (Hlásnický
potok), IDVT: 10189298, v Hlásnici (části obce Trpín).
s názvem (dle PD):
Hlásnice
(dále jen "stavba").
Na místě:
Název kraje:
Název obce:
Identifikátor katastrálního území:
Název katastrálního území:
Parc. číslo dle evidence katastru nemovitostí:
Souřadnice S-JTSK:
Číslo hydrologického pořadí:
Hydrogeologický rajon:
ID útvaru podzemních vod:
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Pardubický kraj
Trpín - Hlásnice
638927
Hlásnice
st. p. 33, parc. č. 47, 52, 53, 70/1, 104/1,
104/5, 104/6, 104/9, 104/13, 616/5, 617/4,
617/9, 617/10, 617/17, 662
X: 1106321.64; Y: 609444.55;
4-15-02-020
656 – Krystalinikum v povodí Svratky
65601 Krystalinikum v povodí Svratky –
střední část
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Stavební objekty:
SO 01: Rekonstrukce opevnění
01-1 Skluz – ř. km 1,519
01-2 Opevnění – ř. km 1,787 – 1,867
01-3 Opevnění rovnaninou – ř. km 1,867 – 1,877
01-4 Opevnění – ř. km1,887 – 1,901
01-5 Očištění a doplnění dlažby – ř. km 1,901 – 1,920
01-6 Opevnění – ř. km 1,928 – 1,950
01-7 Opevnění – ř. km 1,980 – 1,991
01-8 Kamenné zdi – ř. km2,014 – 2,035
01-9 Betonová těsnící clona – ř. km 2,040 – 2,051
01-10 Skluz – ř. km 2,051 – 2,077
01-11 Obetonování koryta toku – ř. km 2,107 – 2,113
01-12 Betonové spadiště – ř. km 2,126 – 2,133
01-13 Opevnění – ř. km 2,133 – 2,2,167
SO 02: Odtěžení nánosů
02-01 Odtěžení nánosů
02-2 Kácení
Popis stavby:
Oprava stávajícího opevnění koryta vodního toku (vodního díla) pravostranného přítoku
Křetínky v km 17,65 (Hlásnický potok), IDVT: 10189298, v Hlásnici (části obce Trpín)
z důvodu jeho poškození (vypadané kameny, protékání vody tělesem stupně, apod.).
Částečně dojde k odstranění stávajícího opevnění a vybudování opevnění nového. Stávající
rozebrané opevnění (především kámen) bude v maximální možné míře využito do nových
konstrukcí. Dojde k odtěžení sedimentů z koryta vodního toku, jeho vyprofilování a kácení
dřevin bránících ve výstavbě a v přístupech.
Stavba se nachází v zastavěném území (ř. km 1,760 – 2,167) a částečně nezastavěném území
(ř. km 1,496 – 1,760).
II. Stanoví podmínky, podle § 15 odst. 3 vodního zákona v souladu s § 115 odst. 1 stavebního
zákona, pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost
REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 00220078 (Ing.
Michal Kachtík) a ověřil Ing. Petr Marčák – autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, v červnu 2018.
2. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3. Na stavbě bude veden stavební deník.
4. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení
odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
5. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců technické
infrastruktury uvedené v jejich rozhodnutí, souhlasu, vyjádření nebo sdělení, která jsou
nedílnou součástí projektové dokumentace stavby – dokladové části.
a) Vyjádření společnosti ČEZ Didstribuce, a.s., zn.: 0100998180 ze dne 19. 07. 2018,
k souhlasu s činností v ochranném pásmu vrchního elektrického vedení, ve kterém
s provedením stavby souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
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b) Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 769770/17 ze dne
15. 11. 2017, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
c) Stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001623040 ze dne 22. 11. 2017, jako
podklad pro zpracování projektové dokumentace.
d) Stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001664863 ze dne 14. 02. 2018, ve
kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází zařízení společnosti a stanoví podmínky
pro provedení stavby.
e) Stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001758609 ze dne 02. 08. 2018, ve
kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází zařízení společnosti a stanoví podmínky
pro provedení stavby.
f) Vyjádření společnosti Technické služby Města Bystré, s.r.o., ze dne 24. 01. 2018, ve
kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází vodovod provozovaný společností a
vodovodní přípojky v majetku vlastníků připojených nemovitostí.
g) Závazného stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu Polička,
č.j.: MP/18257/2018/OÚPRaŽP/EiJ ze dne 25. 07. 2018, ve kterém uvádí, že záměr je
přípustný za podmínek ve stanovisku uvedených.
h) Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů Městského úřadu Polička,
č.j.: MP/18561/2018/OÚPRaŽP/HoS ze dne 30. 07. 2018, ve kterém se záměr souhlasí
za podmínek ve stanovisku uvedených.
i) Vyjádření Odboru dopravy Městského úřadu Polička, č.j.: MP/18392/2018 ze dne
26. 06. 2018, ve kterém se záměr souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
j) Souhrnného
vyjádření
Odboru
ÚPRaŽP,
Městského
úřadu
Polička,
č.j.: MP/17197/2018/OÚPRaŽP/BV ze dne 06. 08. 2018.
k) Vyjádření Obecního úřadu Trpín, jako silničního správního úřadu, zn.: 17102 ze dne 29.
08. 2018, ve kterém souhlasí s používáním místních a veřejně účelových komunikací,
na akci Hlásnice, k.ú. Hlásnice.
l) Závazného stanoviska Obecního úřadu Trpín, jako orgánu ochrany přírody a krajiny
zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018, kterým povolili kácení stromů rostoucích mimo les.
m) Stanoviska Obce Trpín, zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018, ve kterém uvádějí, že
k navrhované stavbě nemají připomínek, za předpokladu, že bude provedena dle PD a
požadavků účastníků řízení.
n) Vyjádření SÚS Pardubického kraje, zn.: SUSPK/5312/2018 ze dne 18. 07. 2018, ve
kterém s provedením stavby souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
6. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní
prohlídky stavby:
 termín zahájení stavby,
 termín dokončení stavby.
7. Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti).
8. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního
souhlasu bude požádáno podle § 122 odst. 1 stavebního zákona u vodoprávního úřadu
MěÚ Polička.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 109 písm. a)
stavebního zákona):
Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
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Odůvodnění:
Dne 09. 01. 2019 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
Uvedeným dne bylo zahájeno stavební řízení o povolení stavby vodního díla (opevnění koryta
vodního toku).
K žádosti byly doloženy povinné doklady podle § 110 odst. 2 stavebního zákona v souladu s
vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
 Projektová dokumentace stavby, kterou zpracovala společnost REGIOPROJEKT BRNO,
s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 00220078 (Ing. Michal Kachtík) a ověřil Ing.
Petr Marčák – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, v červnu 2018.
 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí
Dyje a vlastníky pozemků dotčených stavbou.
 Sdělení stavebního úřadu Bystré, č.j.: 4269-3 ze dne 26. 11. 2018, k dělení pozemků.
 Smlouva o podmínkách provedení stavby č. S/OM/3168/18/AL, uzavřená mezi
Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice a Lesy ČR, Správou toků –
oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, ze dne 10. 10. 2018.
 Vyjádření SÚS Pardubického kraje, zn.: SUSPK/5312/2018 ze dne 18. 07. 2018, ve kterém
s provedením stavby souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
 Vyjádření společnosti ČEZ Didstribuce, a.s., zn.: 1099455013 ze dne 19. 07. 2018,
k souhlasu s činností v ochranném pásmu vrchního elektrického vedení, ve kterém
s provedením stavby souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
 Sdělení společnosti ČEZ Didstribuce, a.s., zn.: 0100835475 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém
uvádějí, že v zájmovém území se nachází, nebo ochranným pásmem zasahuje energetické
zařízení společnosti.
 Vyjádření společnosti ČEZ Didstribuce, a.s., zn.: 1097341344 ze dne 21. 03. 2018,
k projektové dokumentaci, k osazení provizorní kotvy podpěrného bodu.
 Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn.: 0200676205 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém
uvádějí, že v zájmovém území se nenachází, nebo ochranným pásmem zasahuje
komunikační zařízení společnosti.
 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 769770/17 ze dne
15. 11. 2017, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
 Vyjádření Obce Trpín, s vyznačením inženýrských sítí (plyn a vodovod), ze den
19. 02. 2018.
 Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001623040 ze dne 22. 11. 2017, jako
podklad pro zpracování projektové dokumentace.
 Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001664863 ze dne 14. 02. 2018, ve kterém
uvádí, že v zájmovém území se nachází zařízení společnosti a stanoví podmínky pro
provedení stavby.
 Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001758609 ze dne 02. 08. 2018, ve kterém
uvádí, že v zájmovém území se nachází zařízení společnosti a stanoví podmínky pro
provedení stavby.
 Sdělení společnosti ČEPRO, a.s., spis.zn.: 8240/17 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádí, že
v zájmovém území se nachází žádná zařízení společnosti.
 Sdělení společnosti itself, s.r.o., č.j.: 17/005055 ze dne 01. 12. 2017, ve kterém uvádí, že
v zájmovém území se nachází sítě ve správě společnosti.
 Sdělení společnosti MERO ČR, a.s., č.j.: 2017/11/12397 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém
uvádí, že v zájmovém území se nachází žádná zařízení společnosti.
Stránka 4 z 10

Č. j.:

MP/05524/2018/OÚPRaŽP/KlR

 Sdělení společnosti NET4GAS, s.r.o., zn.: 9684/17/OVP/N ze dne 16. 11. 2017, ve kterém
uvádí, že v zájmovém území se nenachází žádná zařízení společnosti.
 Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., zn.: E39857/17 ze dne 15. 11. 2017,
ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nenachází žádná zařízení společnosti.
 Vyjádření společnosti Technické služby Města Bystré, s.r.o., ze dne 24. 01. 2018, ve kterém
uvádí, že v zájmovém území se nachází vodovod provozovaný společností.
 Sdělení společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., zn.: MW000007272461954 ze dne
15. 11. 2017, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nenachází žádná zařízení
společnosti.
 Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů,
spis.zn.: 11115/66940/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 20. 12. 2017, ve kterém se záměrem
souhlasí za předpokladu dodržení projektové dokumentace (rozsahu stavby).
 Závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Polička,
č.j.: MP/18257/2018/OÚPRaŽP/EiJ ze dne 25. 07. 2018, ve kterém uvádí, že záměr je
přípustný za podmínek ve stanovisku uvedených.
 Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů Městského úřadu Polička,
č.j.: MP/18561/2018/OÚPRaŽP/HoS ze dne 30. 07. 2018, ve kterém se záměr souhlasí za
podmínek ve stanovisku uvedených.
 Vyjádření Odboru dopravy Městského úřadu Polička, č.j.: MP/18392/2018 ze dne
26. 06. 2018, ve kterém se záměr souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
 Souhrnné
vyjádření
Městského
úřadu
Polička,
Odboru
ÚPRaŽP,
č.j.: MP/17197/2018/OÚPRaŽP/BV ze dne 06. 08. 2018.
 Sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička, č.j.: MP/24374/2018/OÚPRaŽP/KlR
ze dne 10. 10. 2018.
 Hydrologické údaje povrchových vod pro Hlásnický potok, které vydal Český
hydrometeorologický ústav dne 11. 01. 2018.
 Vyjádření Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce ze dne 06. 08. 2018, ve kterém
uvádějí, že nemají námitek a se stavbou souhlasí.
 Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-17488/2018/5203/Mi ze dne 14. 08. 2018, ve
kterém se záměrem souhlasí a upozorňují na povinnosti vyplývající z vodního zákona.
 Závazné stanovisko ke kácení stromů mimo les, které vydala Obec Trpín pod zn.: 17102 ze
dne 29. 08. 2018.
 Vyjádření Obecního úřadu Trpín, jako silničního správního úřadu, zn.: 17102 ze dne 29. 08.
2018, ve kterém souhlasí s používáním místních a veřejně účelových komunikací, na akci
Hlásnice , k.ú. Hlásnice.
 Stanovisko Obce Trpín, zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018, ve kterém uvádějí, že k navrhované
stavbě nemají připomínek, za předpokladu, že bude provedena dle PD a požadavků
účastníků řízení.
 Protokol o odběru vzorků č. 51392 – podklady pro nakládání se zeminou, ze dne 06. 09.
2018. Protokol o zkoušce zeminy č. 1713/18, ze dne 19. 09. 2018. Výsledky analýz – třída
vychovatelnosti I. a nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, společnosti
ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora (č. laboratoře 1066).
Vodoprávní úřad oznámil, oznámením č.j.: MP/02268/2018/OÚPRaŽP/KlR (spis.zn.:
MP/00805/2019/03) ze dne 23. 01. 2019, zahájení stavebního řízení všem jemu známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně, jelikož mu byly dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na
místě a ústního jednání. Dále byli účastníci řízení informováni o tom, že pokud budou doručeny
další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá znovu
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možnost se k těmto podkladům vyjádřit. Vodoprávní úřad předpokládal vydání rozhodnutí po
uplynutí 15 dnů ode dne doručení oznámení zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům, tzn.,
že neobdrží-li do 15 dnů ode dne doplnění oznámení zahájení vodoprávního řízení nové
podklady, vydá ve věci rozhodnutí.
V termínu od 23. 01. 2019 do 27. 02. 2019 nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné
připomínky, návrhy popř. námitky. Vzhledem k tomuto došel vodoprávní úřad k závěru, že
všichni účastníci řízení s předloženou žádostí souhlasí.
Projektovou dokumentaci stavby zpracovala společnost REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U
Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 00220078 (Ing. Michal Kachtík) a ověřil Ing. Petr Marčák –
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v červnu 2018.
Posouzení vodoprávního úřadu:
K výrokové části I.:
byla stanovena v souladu s § 15 odst. 1 vodního zákona, § 9 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla a § 115 odst. 1 stavebního zákona, s ohledem k žádosti a
k tomu, že nebyly proti stavebnímu povolení vzneseny námitky.
K výrokové části II.:
byla stanovena v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona, a k
tomu, že nebyly proti stavebnímu povolení vzneseny námitky.
- podmínka č. 1 a 2 byla stanovena v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona,
- podmínka č. 3 byla stanovena v souladu s § 157 odst. 1 stavebního zákona,
- podmínka č. 4 byla stanovena v souladu s § 39 odst. 1 vodního zákona,
- podmínka č. 5 byla stanovena v souladu se stanovisky dotčených orgánů, účastníků řízení a
vlastníků technické infrastruktury,
- podmínka č. 6 byla stanovena v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona,
- podmínka č. 7 byla stanovena v souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona,
- podmínka č. 8 byla stanovena v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) a § 122 stavebního zákona.
Vodoprávní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy
chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vodoprávní úřad vzal za účastníky společného řízení:
 Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, jako účastník řízení § 109
písm. a) stavebního zákona (stavebník).
 Obec Trpín, Michal Novotný, Bc. Zbyněk Pyžík, Antonín Střecha, Václav Štěpař, Jarmila
Štěpařová, Ing. Karel Sikora, Ph.D., Ing. Jana Sikorová, Ing. Bruno Obst, Bruno Obst,
Mgr. Gabriela Obstová, Pavel Peterka, Jaroslava Peterková, Technické služby Města
Bystré s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ČEZ Distribuce, a. s., Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., jako účastníci řízení dle § 109
písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno).
 Obec Trpín, Ing. Karel Sikora, Ph.D., Ing. Jana Sikorová, Petr Dvořák, Marie Dvořáková,
Blanka Řehulková, Josef Řehulka, Ing. arch. Milan Mlejnek, Václav Dvořák, Helena
Dvořáková, Mgr. Hana Hrádková, Radomír Havlík, Michaela Havlíková, Vít Pospíšil,
Libor Mach, Aleš Horváth, Ivana Horváthová, Mgr. Ladislav Demel, Václav Štěpař,
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Jarmila Štěpařová, Bc. Zbyněk Pyžík, Pavel Peterka, Jaroslava Peterková, Ladislav
Štěpánek, Zdeňka Štěpánková, Střecha Antonín, Čech Dalibor, Čechová Eva, Pardubický
kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, jako účastníci řízení dle § 109 písm. e)
stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno),
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Ministerstvo obrany
ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice,
Obecní úřad Trpín, silniční správní úřad,MěÚ Polička, OÚPRaŽP, MěÚ Polička, Odbor
dopravy (jako dotčené orgány státní správy dle § 136 správního řádu).
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 může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání,
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice podáním učiněným u vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. 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
vodoprávní úřad Městského úřadu Polička na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu).
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení
podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že
od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace.
Otisk úředního razítka

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička
v zastoupení
RNDr. Mgr. Jiří Coufal
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm.
h) ve výši 3.000 Kč byl zaplacen dne 04. 02. 2019.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: …………………………………

Rozhodnutí bylo zveřejněno dne 28. 02. 2019 na adrese www.policka.org a také způsobem
umožňující dálkový přístup u obcí, které jsou tímto stavebním povolením dotčeny.
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Obdrží:
účastníci řízení - § 109 písm. a) stavebního zákona
Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn
účastníci řízení - § 109 písm. c) stavebního zákona
Obec Trpín, IDDS: em9a5i6
Michal Novotný, Na Špitále č.p. 502, 679 74 Olešnice na Moravě
Bc. Zbyněk Pyžík, Tererova č.p. 1868/6, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Antonín Střecha, Bohuslava Martinů č.p. 839/49, Stránice, 602 00 Brno 2
Václav Štěpař, Eiseltova č.p. 262, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Jarmila Štěpařová, Eiseltova č.p. 262, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Ing. Karel Sikora, Ph.D., Na Tabulovém vrchu č.p. 1281/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Ing. Jana Sikorová, Na Tabulovém vrchu č.p. 1281/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Ing. Bruno Obst, Cacovická č.p. 1595/66a, Husovice, 614 00 Brno 14
Bruno Obst, Zemědělská č.p. 49/9, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Mgr. Gabriela Obstová, Heleny Malířové č.p. 154/1, Lesná, 638 00 Brno 38
Pavel Peterka, Hlásnice č.p. 6, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Jaroslava Peterková, Hlásnice č.p. 6, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Technické služby Města Bystré s.r.o., IDDS: syb6jc6
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
účastníci řízení - § 109 písm. e) stavebního zákona
Obec Trpín, IDDS: em9a5i6
Ing. Karel Sikora, Ph.D., Na Tabulovém vrchu č.p. 1281/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Ing. Jana Sikorová, Na Tabulovém vrchu č.p. 1281/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Petr Dvořák, Hlásnice č.p. 13, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Marie Dvořáková, Hlásnice č.p. 13, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Blanka Řehulková, Hlásnice č.p. 2, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Josef Řehulka, Hlásnice č.p. 2, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Ing. arch. Milan Mlejnek, Trýbova č.p. 526/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Václav Dvořák, Hlásnice č.p. 12, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Helena Dvořáková, Hlásnice č.p. 12, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Mgr. Hana Hrádková, Brněnská č.p. 1257/3, 664 34 Kuřim
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Radomír Havlík, Tišnovská č.p. 1475/101, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Michaela Havlíková, Tišnovská č.p. 1475/101, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Vít Pospíšil, Pod kaštany č.p. 2283/7, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Libor Mach, Hlásnice č.p. 43, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Aleš Horváth, Prušánecká č.p. 4201/2, Židenice, 628 00 Brno 28
Ivana Horváthová, Prušánecká č.p. 4201/2, Židenice, 628 00 Brno 28
Mgr. Ladislav Demel, Tilhonova č.p. 525/89, Slatina, 627 00 Brno 27
Václav Štěpař, Eiseltova č.p. 262, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Jarmila Štěpařová, Eiseltova č.p. 262, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Bc. Zbyněk Pyžík, Tererova č.p. 1868/6, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Pavel Peterka, Hlásnice č.p. 6, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Jaroslava Peterková, Hlásnice č.p. 6, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Ladislav Štěpánek, Hlásnice č.p. 54, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Zdeňka Štěpánková, Hlásnice č.p. 54, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky
Střecha Antonín, Bohuslava Martinů č.p. 839/49, Stránice, 60200 Brno
Čech Dalibor, Šaumannova č.p. 2609/12, Židenice, 61500 Brno
Čechová Eva, Šaumannova č.p. 2609/12, Židenice, 61500 Brno
Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9
ke zveřejnění na úřední desce:
MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, úsek podatelny (ke zveřejnění na úřední
desce – fyzické, elektronické)
Obecní úřad Trpín, Trpín čp. 77, 569 74 Trpín (ke zveřejnění na úřední desce)
Obecní úřad Trpín, IDDS: em9a5i6 (ke zveřejnění na elektronické úřední desce)
dotčené orgány státní správy:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů
Pardubice, IDDS: hjyaavk
Obecní úřad Trpín, silniční správní úřad, IDDS: em9a5i6
MěÚ Polička, OÚPRaŽP, e-mailem/elektronicky
MěÚ Polička, Odbor dopravy, e-mailem/elektronicky
na vědomí:
Městský úřad Bystré, Stavební úřad, IDDS: 22nbxdq
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
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