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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková þást:
MČstský úĜad HeĜmanĤv MČstec, jako stavební úĜad vČcnČ pĜíslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
þíslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon") a místnČ pĜíslušný podle § 11 odst. 1 zákona þ. 500/2004 Sb.,
správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ v územním Ĝízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístČní stavby nebo zaĜízení (dále jen "rozhodnutí o umístČní stavby"),
kterou dne 19. prosince 2017 podalo
MČsto HeĜmanĤv MČstec, IýO 00270041, námČstí Míru þ.p. 4, 538 03 HeĜmanĤv MČstec,
zastoupené na základČ plné moci spoleþností Multiagua s.r.o., IýO 60113111, Veverkova þ.p. 1343,
Hradec Králové, prostĜednictvím jednatele spoleþnosti paní Marcelou Pavlíþkovou (dále jen "žadatel"),
a na základČ tohoto posouzení:
vydává
podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky þíslo 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního
rozhodování, územního opatĜení a stavebního Ĝádu
rozhodnutí o umístČní stavby
„revitalizace rybníku Ježkovka v HeĜmanovČ MČstci“
(dále jen "stavba") stavbou dotþené pozemky jsou þ.parc. 894/1 a 912 (lesní pozemek), 593/2, 847/2, 887
(trvalý travnatý porost), 895/2 (vodní plocha), 593/1, 2134 a 598/1 (ostatní plocha) v katastrálním území
HeĜmanĤv MČstec.
Druh a úþel umisĢované stavby:
Rybník Ježkovka je malá vodní nádrž nacházející se na bezejmenném vodním toku se zátopovou
plochu cca 5,3ha využívaná k polointenzivnímu chovu ryb.
UmístČní stavby na pozemcích:
-

þ.parc. 894/1 a 912 (lesní pozemek), 895/2 (vodní plocha), 887 (trvalý travnatý porost), 593/2 a
847/2 (trvalý travnatý porost), 593/1, 2134 a 598/1 (ostatní plocha) v kat. území HeĜmanĤv MČstec.
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Urþení prostorového Ĝešení stavby:
-

-

-

-

Rybník je situován na pozemku þ.parc. 593/1, ze západní strany navazuje na oplocené zahrádky
rekreaþních objektĤ, podél severovýchodní strany je hráz, po které vede nezpevnČná úþelová
komunikace (v severní þásti tČlesa hráze je výpustné zaĜízení, odtokové potrubí a nouzový
bezpeþnostní pĜeliv). JižnČ od rybníka nad jeho zátopou se v nivČ nachází torzo zemní hráze malé
nádrže se zbytky výpustného objektu.
Z plochy zátopy budou sedimenty ze dna nádrže odtČženy v prĤmČrné hloubce 0,6m o objemu cca
3200m3 þímž dojde k obnovČ zásobovacího prostoru v nádrži.
Návodní líc hráze bude zhutnČným násypem upraven do sklonu 12°. Bude obnoveno opevnČní
návodního svahu hráze. V úrovni požeráku je navrženo rozšíĜení koruny hráze o 2m v délce cca 15m,
které bude sloužit jako manipulaþní plocha k výlovu ryb. Stávající schody budou pĜemístČny napravo
od požeráku. Nové nátokové potrubí DN 300 v hrázi bude prodlouženo tak, aby dosahovalo k patČ
upraveného návodního svahu. Spodní výpusĢ bude tvoĜena potrubím DN 500 vedeným šikmo tČlesem
hráze vyústČným v patČ boþního koryta. Bude provedeno vyrovnání nivelety koruny hráze a v šíĜi 3m
bude opevnČna makadamem s proštČrkováním vrchní vrstvy, takto upravená koruna bude využívána
jako komunikace plynule navazující na komunikaci pĜed a za rybníkem.
V severní polovinČ polovinČ hráze bude vybudován nový korunový bezpeþnostní pĜeliv o délce
pĜelivové hrany 14m opevnČný dlažbou osazenou do betonu. V rámci budování pĜelivu bude
provedena hloubková pĜeložka kabelu VN.
Západní bĜeh nádrže bude stabilizován záhozem z lomového kamene s urovnaným lícem.
V prostoru nad nádrží budou vybudovány dvČ zahloubené zemní tĤnČ o ploše cca 200m2 s návazností
na okolní terén.

Stanoví podmínky pro umístČní stavby a projektovou pĜípravu:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stavba bude umístČna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou spoleþností Multiagua
s.r.o., která obsahuje výkres vyhotovený na podkladČ katastrální mapy s vyznaþením souþasného
stavu území v mČĜítku 1: 1 000 se zakreslením požadovaného umístČní stavby, s vyznaþením vazeb a
vlivĤ na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku.
Jako stavební pozemky se stanovují pozemková parcela þ. parc. 593/1 v celém rozsahu; pozemkové
parcely þ. parc. 894/1 a 912 jen v rozsahu nutných pro umístČní nového bezpeþnostního pĜelivu,
skluzu a opravy hráze o výmČĜe 290m2 a pozemky þ.parc. 887, 895/2, 2134, 593/2, 847/2 a 598/1
jen v nutném rozsahu dle projektové dokumentace, kat. území HeĜmanĤv MČstec.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena v rozsahu vyhlášky þ. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, budou dodrženy ýSN 75 2410 – malé vodní nádrže, TNV 752401 – Vodní
nádrže a strže, ýSN 75 2310 – Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpeþnosti vodních dČl
pĜi povodni. Projektová dokumentace vþetnČ povodĖového plánu stavby bude pĜedložena na
Povodí Labe, s.p. k posouzení. Dokumentace, která bude Ĝešit úpravu komunikace na hrázi musí
odpovídat ýSN 73 6110.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude respektovat závazné stanovisko MČÚ Chrudim,
Odboru životního prostĜedí, odd. pĜírodního prostĜedí, vydané dne 28.11.2017 pod þ.j. CR
072623/2017 OŽP/Št.
Do projektové dokumentace pro stavební povolení bude zapracováno souhlasné závazné stanovisko
MČÚ Chrudim, Odboru životního prostĜedí, odd. pĜírodního prostĜedí, vydané dne 29.11.2017 pod
þ.j. CR 0 72622/2017 OŽP/Mk:
Souþástí projektu pro stavební povolení bude návrh vegetaþních úprav v okolí rybníku, pro výsadbu
budou využity výhradnČ domácí druhy dĜevin; bude Ĝešeno odtČžení sedimentĤ tak, aby bylo
zachováno litorální pásmu rybníku a migraþní prostupnost lokality (segmenty ani jiný materiál nesmí
být ukládán na lesních pozemcích). Projektová dokumentace bude pĜedložena k odsouhlasení na
MČÚ Chrudim, odbor ŽP, oddČlení ochrany pĜírody.
Pro ochranu kmenĤ stromĤ a pro kacení stromĤ bude dodrženo závazné stanovisko MČÚ HeĜmanĤv
MČstec þ.j. MČÚHM/02849/201/8/V.
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Podmínky závazného stanoviska, obsahující souhlas k trvalému odnČtí pĤdy ze ZPF, vydané na
MČÚ Chrudim, Odbor životního prostĜedí, odd. pĜírodního prostĜedí, dne 19.1.2018 pod þ.j. CR
005109/2018 budou zapracovány v projektové dokumentaci pro další stupeĖ Ĝízení.
Projektová dokumentace bude v plném rozsahu respektovat stávající zaĜízení distribuþní soustavy,
vþetnČ ochranného pásma, a bude vyhotovena v souladu s platnými pĜedpisy a normami, zejména
s ýSN 73 6005, prostorové uspoĜádání sítí technického vybavení. PĜeložení podzemního vedení
VN, které prochází tČlesem hráze, bude pĜeloženo dle podmínek Smlouvy o SmlouvČ budoucí o
realizaci pĜeložky þ. 8120062677.
Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 památkového zákona již od doby pĜípravy stavby na území
s archeologickými nálezy oznámit svĤj zámČr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávnČné organizaci provést na dotþeném území
záchranný archeologický výzkum. O
archeologickém nálezu, který nebyl uþinČn pĜi provádČní archeologického výzkumu, musí být podle
§ 23 odst. 2 památkového zákona uþinČno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu
muzeu pĜímo prostĜednictvím obce v jehož územním obvodu k nálezu došlo. Oznámení o
archeologickém nálezu je povinen uþinit nálezce nebo osoba odpovČdná za provádČní prací, pĜi
nichž došlo k archeologickému nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvČdČl.
Archeologický nález i nalezištČ musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze
zmČny až do prohlídky Archeologickým ústavem, nejménČ však po dobu pČti pracovních dnĤ po
uþinČném oznámení
K žádosti o stavební povolení bude investorem stavby uzavĜena smlouva o nájmu na odĖaté
pozemky dotþené stavbou, které nejsou ve vlastnictví žadatele.
PĜed podáním žádosti o stavební povolení bude vyĜešeno odstranČní historické hrázky vyzdČné ze
žulových kvádrĤ a na ni navazující zemní hrázka, vþetnČ výtokového objektu. PĜíslušný k vydání
souhlasu / rozhodnutí o odstranČní stavby vodního díla je MČÚ Chrudim, odbor životního prostĜedí,
odd. vodního hospodáĜství.
Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla (bezpeþnostní pĜeliv a skluz pro stavbu
nového zemního koryta s tĤnČmi) bude podána na MČstský úĜad Chrudim, odbor životního prostĜedí,
odd. vodního hospodáĜství, až po právní moci tohoto územního rozhodnutí. Souþástí stavebního
povolení bude i odstranČní souþasného bezpeþnostního pĜelivu.
OdbahnČní, zpevnČní bĜehu, oprava výpustného zaĜízení a oprava hráze podléhá ohlášení
vodoprávnímu úĜadu podle § 15a odst. 3 vodního zákona (ohlášení udržovacích prací) . Žádost je
nutné podat na pĜedepsaném formuláĜi v souladu s vyhláškou þ. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a
rozhodnutí nebo vyjádĜení a o náležitostech povolení, souhlasĤ a vyjádĜeních vodoprávního úĜadu,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

15. Na základČ podané žádosti bude v souladu s § 15 stavebního zákona vydán souhlas obecného
stavebního úĜadu, ve kterém bude ovČĜeno dodržení podmínek územního rozhodnutí.
Úþastníci Ĝízení podle ustanovení § 27 odst. (1) správního Ĝádu:
MČsto HeĜmanĤv MČstec, IýO 00270041, námČstí Míru þ.p. 4, 538 03 HeĜmanĤv MČstec,
OdĤvodnČní:
Dne 19. prosince 2017 podalo MČsto HeĜmanĤv MČstec, IýO 00270041, námČstí Míru þ.p. 4, 538 03
HeĜmanĤv MČstec, zastoupené na základČ plné moci spoleþností Multiagua s.r.o., IýO 60113111,
Veverkova þ.p. 1343, Hradec Králové, prostĜednictvím jednatelky spoleþnosti paní Marcelou Pavlíþkovou
žádost o vydání rozhodnutí o umístČní stavby: „revitalizace rybníku Ježkovka v HeĜmanovČ MČstci“
stavbou dotþené pozemky jsou þ.parc. 894/1, 912, 887, 895/2, 593/1, 2134, 593/2, 847/2 a 598/1 v kat.
území HeĜmanĤv MČstec.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny požadovaná náležitosti byl žadatel výzvou þ.j.
MČÚHM/01851/2018/Br vyzván k jejímu doplnČní a souþasnČ bylo Ĝízení usnesením pĜerušeno.
Stavební úĜad opatĜením ze dne 27.2.2018 oznámil zahájení územního Ĝízení známým úþastníkĤm Ĝízení a
dotþeným orgánĤm. Jelikož stavebnímu úĜadu byly dobĜe známy pomČry v území a žádost poskytovala
dostateþný podklad pro posouzení zámČru, bylo upuštČno od ústního jednání a souþasnČ byla stanovena
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lhĤta do 3. dubna 2018, ve které úþastníci Ĝízení mohli uplatnit své námitky a dotþené orgány závazná
stanoviska. Námitky úþastníkĤ Ĝízení v prĤbČhu Ĝízení nebyly vzneseny.
Stanoviska a vyjádĜení sdČlili:
-

MČÚ Chrudim, Odbor ŽP, odd. pĜírodního prostĜedí - Závazné stanovisko – souhlas k trvalému
odnČtí pĤdy ze ZPF, þ.j. CR 005109/2018 OŽP/Mk

-

MČÚ Chrudim, Odbor životního prostĜedí – Stanovisko k dokumentaci, þ.j. CR 072600/2017/Ry

-

MČÚ Chrudim, Odbor životního prostĜedí, odd. pĜírodního prostĜedí – Závazné stanovisko se stavbou
na lesních pozemcích a v ochranném pásmu lesa, þ.j. CR 072623/2017 OŽP/Št

-

MČÚ Chrudim, Odbor životního prostĜedí, odd. pĜírodního prostĜedí - Rozhodnutí závazné stanovisko
k zásahu do významného krajinného prvku þ.j. CR072622/2017 OŽP/Mk

-

MČÚ Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péþe, úsek památkové péþe, - vyjádĜení
þ.j. CR 072923/2017 OŠK/Sk

-

Krajský úĜad Pardubického kraje, odbor životního prostĜedí a zemČdČlství - Stanovisko
75493/2017/OŽPZ/Pe

-

Krajský úĜad Pardubického kraje, odbor životního prostĜedí a zemČdČlství – Rozhodnutí þ.j.
24350/2018/OŽP/Pe

-

Krajský úĜad Pardubického kraje, OŽPZ – oddČlení integrované prevence - vyjádĜení k zámČru þ.j.
SpKRÚ 75535/2017 OŽP OIP

-

Hasiþský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim – Souhlasné závazné
stanovisko þ.j. HSPA-4-542/2017

-

MČstský úĜad HeĜmanĤv MČstec – Závazné stanovisko þ.j. MČÚHM/02849/2018/V

-

ýeský rybáĜský svaz, z. s. místní organizace PĜelouþ, souhlas zn. KN/ýR/2017

-

Krajské Ĝeditelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát Stanovisko þ.j. KRPE-91229-1/ýJ-2017-170306

-

Povodí Labe, státní podnik – Stanovisko správce povodí þ.j. PVZ/17/50186/Me/0

-

Lesy ýeské republiky, s. p. – VyjádĜení k projektové dokumentaci þ.j. LCR157/1004123/2017

-

Národní hĜebþín Kladruby nad Labem, s.p.o. - Souhlasné stanovisko þ.j. NHK2110/2017

zn.

Stavební úĜad zajistil vzájemný soulad pĜedložených závazných stanovisek dotþených orgánĤ
vyžadovaných zvláštními pĜedpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Realizaþní podmínky budou
zohlednČny v dalším stupni Ĝízení.
Stavební úĜad okruh úþastníkĤ územního Ĝízení stanovil v souladu s § 85 stavebního zákona: odst. 1) a)
žadatel a b) obec, na jejímž území má být požadovaný zámČr uskuteþnČn – mČsto HeĜmanĤv MČstec.
V souladu s § 85 odst. 2) písmena a) stavebního zákona jsou úþastníky Ĝízení: vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný zámČr uskuteþnČn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
vČcné právo k tomuto pozemku nebo stavbČ: Povodí Labe, státní podnik, Lesy ýeské republiky, s.p.,
Národní hĜebþín Kladruby nad Labem, státní pĜíspČvková organizace, Vodárenská spoleþnost Chrudim,
a.s., ýEZ Distribuce, a. s., Mgr. ZdeĖka Kostelecká.
Úþastníci Ĝízení dále v souladu s § 85 odst. 2) písmena b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné vČcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkĤm nebo stavbám na nich mĤže být
územním rozhodnutím pĜímo dotþeno: David DvoĜák (pozemky þ.parc. 593/3 a 591/7), Ing. ZdenČk
Pulpán (þ.parc. 591/6), Hana Švejdová (þ.parc. 591/15), ZdenČk Drábek (þ.parc. 591/14), Drahomíra
SkĜivanová (þ.parc. 591/5), Mgr. Monika Ipserová (þ.parc. 591/4), Mgr. Alexandra Gorcová Kuþerová
(þ.parc. 591/3), Radek Novák (þ.parc. 591/2), Marie Vanžurová (þ.parc. 591/1), Jana Kmoníþková
(þ.parc. 598/6). Úþastníky Ĝízení jsou dále vlastníci pozemkĤ pĜístupných pĜes veĜejnČ pĜístupnou
úþelovou komunikaci Na Ježkovce þ.parc. 2134, vedoucí pĜes hráz rybníka Ježkovka.
Územní rozhodnutí jako i další úkony v územním Ĝízení se doruþují úþastníkĤm Ĝízení a dotþeným
orgánĤm jednotlivČ, nejde-li o Ĝízení s velkým poþtem úþastníkĤ. V Ĝízení s velkým poþtem úþastníkĤ se

ý.j. MČÚHM/02777/2018/Br

str. 5

doruþují postupem podle § 144 odst. 6 správního Ĝádu, dotþeným orgánĤm a obci, která je úþastníkem
Ĝízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doruþuje jednotlivČ; úþastníky Ĝízení podle § 27 odst. 1 správního
Ĝádu jsou vždy úþastníci Ĝízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a).
Podle platného územního plánu schváleného dne 30.9.2013 usnesením þ. 24 (úþinnost ke dni
21.10.2013) je pozemková parcela þ.parc. 593/1 souþástí ploch „Vodní a vodohospodáĜské plochy“.
Vodní plochy a toky, vodohospodáĜské plochy a zaĜízení pro sledování a regulaci vodního režimu. Plochy
vodní a vodohospodáĜské jsou vymezené za úþelem zajištČní podmínek pro nakládání s vodami, ochranu
pĜed jejich škodlivými úþinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnČní dalších úþelĤ
stanovených právními pĜedpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany pĜírody a krajiny.
Plochy vodní a vodohospodáĜské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tokĤ a jiné pozemky
urþené pro pĜevažující vodohospodáĜské využití. Hlavní využití jsou vodní a vodohospodáĜské toky a
plochy.
PĜípustné podmínky pro využití plochy – vodní toky a plochy, plochy mokĜadĤ doplĖující ÚSES,
sloužící rekreaci, bez hospodáĜského úþelu. Rybníky s hospodáĜským využitím. Suché poldry pro
zachycení dešĢových srážek nad obcí a místními þástmi. Stavby nutného technického vybavení (tČlesa
hrází, výpustné objekty…), zeleĖ, drobný mobiliáĜ. Všechny jiné druhy staveb a þinností jsou
nepĜíspustné. UmístČní výše je v souladu se schválenou územnČ plánovací dokumentací.
Rybník Ježkovka je umístČn v pĜírodní lokalitČ využívané pro odpoþinek a rekreaci. BĜehy a hráz rybníka
jsou bujnČ obrostlé vzrostlou vegetací. Vlivem eroze a spadu listí z této doprovodné vegetace dochází
k usazování sedimentĤ na jeho dnČ. Z dĤvodu obnovy zásobovacího prostoru v nádrži musí být tyto
sedimenty odtČženy. Pokud by nedošlo k odstranČní sedimentu na dnČ rybníka, mohlo by nastat stádium,
kdy dojde k znemožnČní rybniþního hospodaĜení, což by mohlo skonþit tím, že bude hospodaĜení þasem
ukonþeno a v takovém pĜípadČ to mĤže vést k tomu, že rybník by byl zrušen a vypuštČn. Zachování
rybníka je v zájmu ochrany pĜírody. Realizací tĤní v prostoru nad nádrží dojde k doplnČní o hodnotný
biotop v lokalitČ, který umožní zvýšení bidoverzity (rozrĤznČní živoþichĤ) v daném území.
Opravou objektĤ a bĜehĤ nádrže bude zajištČna ochrana pozemkĤ pĜímo sousedících s nádrží a bude
zajištČn bezpeþný provoz nádrže za bČžných i povodĖových prĤtokĤ, odstranČním sedimentĤ
nahromadČného v nádrži bude obnoven její zásobní objem a retenþní kapacita.
Stavba svým charakterem nebude mít významný negativní vliv na plnČní funkcí lesa na dotþených
lesních pozemcích a nedojde k narušení koĜenového systému a k zasahování do korun stromĤ. Stavba je
umístČna v dosahu možného pádu stromĤ lesního porostu, pĜesto tato skuteþnost nemĤže být ani
v budoucnu dĤvodem pro požadavek preventivního kácení tČchto stromĤ.
V rámci stavby budou vykáceny všechny dĜeviny na návodní stranČ hráze a vybrané dĜeviny na vzdušném
svahu hráze. Dále budou vykáceny vybrané dĜeviny na bĜezích nádrže, které zasahují do prostoru zátopy,
nebo jejichž kmeny jsou nahnuté nad zátopu a hrozí jejich pád do nádrže, v místech, kde je plánováno
litorální pásmo. Další kácení je navrženo nad zátopou nádrže v ploše plánovaných tĤní a úpravy bĜehu
navazujícího na litorální pásmo a dále v prostoru pod nádrží kvĤli vybudování vývaru pod skluzem
(resp. pĜelivem a výpustí). Ke kácení a ochranČ dĜevin bylo pĜíslušným správním uĜadem vydáno
závazné stanovisko þ.j. MČÚHM/02849/2018/V.
V souladu s § 55 odst. 1 písmena a) zákona þ. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ
(vodní zákon) jsou pĜehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže vodními díly, které slouží ke vzdouvání a
zadržování vod, umČlému usmČrĖování odtokového režimu povrchových vod, k ochranČ a užívání vod, k
nakládání s vodami, ochranČ pĜed škodlivými úþinky vod, k úpravČ vodních pomČrĤ nebo k jiným úþelĤm
sledovaným tímto zákonem. Dle § 104 zákona o vodách státní správu na úseku vodního hospodáĜství
vykonávají vodoprávní úĜady - místnČ pĜíslušný MČÚ Chrudim, odbor životního prostĜedí, oddČlení
vodního hospodáĜství. Revitalizace rybníku Ježkovka je z hlediska chránČných zájmĤ podle zákona o
vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, a dalších souvisejících pĜedpisĤ, možná.
Povolení revitalizace rybníka nemĤže mít významný vliv na vymezené ptaþí oblasti ani na evropsky
významné lokality (platí pouze pro lokality, v nichž je krajský úĜad Pardubického kraje vČcnČ a místnČ
pĜíslušným orgánem ochrany pĜírody).
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Stavební úĜad v oznámení o zahájení Ĝízení úþastníkĤm Ĝízení sdČlil, že uplynutím termínu pro uplatnČní
námitek bude mít shromáždČny veškeré podklady potĜebné pro vydání rozhodnutí ve vČci a že se
v souladu s § 36 odst. 3 správního Ĝádu mají právo k tČmto podkladĤm vyjádĜit ve lhĤtČ pČti
pracovních dnĤ termínu pro uplatnČní námitek. Úþastníci Ĝízení této lhĤty nevyužili.
Stavební úĜad posoudil zámČr v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona. PĜi rozhodování
postupoval v souladu s § 9 vyhlášky þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního rozhodování,
územního opatĜení a stavebního Ĝádu, v platném zmČní.
Stavební úĜad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pĜedpisĤ ve
výroku uvedených.
Pouþení úþastníkĤ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho oznámení k Krajskému úĜadu
Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního Ĝádu podáním u zdejšího správního orgánu. LhĤta pro
podání odvolání se poþítá ode dne následujícího po doruþení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozdČji však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byla nedoruþená a uložená písemnost pĜipravena
k vyzvednutí.
Odvolání musí být podáno v souladu s ustanovením § 82 správního Ĝádu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou þást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního Ĝádu a musí obsahovat údaje o tom,
proti kterému rozhodnutí smČĜuje, v jakém rozsahu ho napadá a v þem je spatĜován rozpor s právními
pĜedpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo Ĝízení, jež mu pĜedcházelo.
Odvolání se podává s potĜebným poþtem stejnopisĤ tak, aby jeden stejnopis zĤstal správnímu orgánu a
aby každý úþastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úþastník potĜebný poþet stejnopisĤ, vyhotoví je
správní orgán na náklady úþastníka.
Pokud Vám nebylo toto rozhodnutí doruþeno poštovním doruþovatelem pĜímo do vlastních rukou, ale ve
smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního Ĝádu bylo uloženo na poštČ nebo dodáno do datové schránky,
potom se za den doruþení považuje desátý den od tohoto uložení (dodání), nikoli až následné faktické
pĜevzetí rozhodnutí po uplynutá desetidenní lhĤty. V tomto pĜípadČ se lhĤta pro pĜípadné podání odvolání
nepoþítá od faktického pĜevzetí pĜedmČtného rozhodnutí úþastníkem Ĝízení (pĜihlášení oprávnČné osoby
do datové schránky), ale už od jedenáctého dne uložení písemnosti na poštČ (dodání rozhodnutí do
datové schránky).
"otisk úĜedního razítka"

ZdeĖka Chmelíková
povČĜená vedením stavebního úĜadu
v z. Renata Brychtová

Toto rozhodnutí musí být vyvČšeno po dobu 15 dnĤ.
VyvČšeno dne ……………………. Sejmuto dne …………………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvČšení a sejmutí rozhodnutí.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona þ. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevymČĜuje.
Obdrží:
úþastníci Ĝízení (dodejky):
MČsto HeĜmanĤv MČstec, námČstí Míru þ.p. 4, 538 03 HeĜmanĤv MČstec zastoupeno k doruþování
.
spoleþností Multiagua s.r.o., IDDS: xs7n63g
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Lesy ýeské republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky, IDDS: e8jcfsn
Národní hĜebþín Kladruby nad Labem, státní pĜíspČvková organizace, IDDS: mw6u68u
Vodárenská spoleþnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
ýEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Mgr. ZdeĖka Kostelecká, Na Ježkovce þ.e. 2087, 538 03 HeĜmanĤv MČstec
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
úþastníci Ĝízení veĜejná vyhláška:
David DvoĜák, Na Ježkovce þ.p. 720, 538 03 HeĜmanĤv MČstec
Ing. ZdenČk Pulpán, Barákova þ.p. 699, 538 03 HeĜmanĤv MČstec
Hana Švejdová, Barákova þ.p. 431, 538 03 HeĜmanĤv MČstec
ZdenČk Drábek, Žižkova þ.p. 241, 503 51 Chlumec nad Cidlinou III
Drahomíra SkĜivanová, PĜístavní þ.p. 1236/35, Holešovice, 170 00 Praha 7
Mgr. Monika Ipserová, Dašická þ.p. 1250, Bílé PĜedmČstí, 530 03 Pardubice 3
Mgr. Alexandra Gorcová Kuþerová, VČžové domy þ.p. 863, 760 01 Zlín 1
Radek Novák, Podél Dráhy þ.p. 708, 538 03 HeĜmanĤv MČstec
Marie Vanžurová, Masarykovo námČstí þ.p. 950, 538 03 HeĜmanĤv MČstec
Jana Kmoníþková, Holcova þ.p. 1292, Zelené PĜedmČstí, 530 02 Pardubice 2
dotþené úĜady:
MČÚ Chrudim, Odbor ŽP + …. úsek památkové péþe, IDDS: 3y8b2pi
Pardubický kraj, Krajský úĜad, Odbor ŽPZ, IDDS: z28bwu9
Hasiþský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Chrudim, IDDS: 48taa69
Krajské Ĝeditelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32
na vČdomí:
ýeský rybáĜský svaz, z.s. MO PĜelouþ, IDDS: ehs94ua

