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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
zahájení vodoprávního a stavebního řízení – upuštění od ústního jednání
Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, obdržel dne 22.08.2017 od stavebníka, tj. Obec
Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře, IČO 00579980,
žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „Prodloužení vodovodního řadu z Nové Vsi
u Chotěboře do Nového Dvora“, umístěnému na pozemcích parc. č. 2031/2, 2167/26 (dle PK
č. 2031/5, 2164, 2040/1 a 2040/2), 2167/20, 2040/35, 2040/38, 1996/20, 1985/32, 1985/33, 1988/5,
1759/19, 1759/21 (dle PK č. 1767/11), 1767/6, 1767/2, 2174 a 1679/1 vše v katastrálním území
Nová Ves u Chotěboře.
Vodoprávní a stavební řízení bylo dne 27.09.2017 přerušeno, neboť předložená žádost
neobsahovala všechny předepsané doklady a neposkytovala dostatečný podklad pro její posouzení.
Vzhledem k tomu, že žádost byla náležitě doplněna, odpadla tedy překážka, pro níž bylo řízení
přerušeno, a ve vodoprávním a stavebním řízení bude dále pokračováno.
Podkladem pro vodoprávní a stavební řízení je projektová dokumentace, kterou vypracoval v březnu
2017 Ing. Zdeněk Polák, Gagarinova 1229, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 10464182 a doplnil v lednu
2018 Ing. František Kujan, Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk, IČO 13209469.
Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vodovodu, který bude sloužit pro zásobování
obyvatel obce Nová Ves u Chotěboře, resp. jeho místní části Nový Dvůr, pitnou vodou. Stavba
zahrnuje rozšíření stávající vodovodní sítě o koncový řad Ø 90 mm v délce 1761,5 m, dále připojení
přes automatickou tlakovou čerpací stanici v délce 44,5 m a přípojku Ø 40 mm pro nemovitost
č. p. 6 v obci Nový Dvůr v délce 174,5 m. V současné době je většina nemovitostí v Novém Dvoře
zásobována vodou ze soukromých studní, u většiny z nich se však projevuje problém s nedostatkem
vody.
Stavba vodního díla je členěna na následující stavební objekty:
Vodovodní řad
vodovod v celkové délce 1806,0 m
- hlavní vodovodní řad z potrubí PE 100 RC/d 90 mm (SDR 17) v délce 1761,5 m
- napojení na stávající vodovodní řad přes automatickou tlakovou stanici z potrubí PE 100 RC/d 90
mm (SDR 17) v délce 44,5 m
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Vodovodní přípojka
- pro nemovitost č. p. 6 v Novém Dvoře z potrubí PE 100 RC/d 40 mm (SDR 17) v délce 174,5 m
automatická tlaková čerpací stanice HYDROVAR
- válcová prefabrikovaná betonová nádrž (vnitřní průměr 2,0 m, hloubka 2,0 m) osazená na
podkladní betonovou desku tl. 250 mm, vstupní otvor 810 x 710 mm.
- technologické vystrojení: 2 ks vertikálních vícestupňových čerpadel, tlaková nádoba 50 l, zpětná
a uzavírací armatura, software chodu čerpadel, trubní rozvody, elektrorozvaděč se signalizací
GSM (signalizace chodu, poruchy apod.).
vodoměrná šachta
- prefabrikovaná šachta (vnitřní rozměry 2,7 m x 1,2 m x 1,8 m, hloubka 2,5 m) osazená na
podkladní betonovou desku tl. 100 mm, zakrytá nerezovým poklopem s odvětráním 720 x 720 mm
s krytem pro zámek; šachta vybavena nerezovým žebříkem a vodoměrem DN 50.
- šachta označena orientačním nerezovým sloupkem.
Vodovodní řad PE 100 RC/d 90 mm bude napojen na stávající vodovodní řad PVC 90 mm na
pozemku parc. č. 2167/26 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře. Za napojením bude na odbočce osazeno
šoupě a ve staničení 0,00050 km podzemní hydrant H – vzdušník. Ve staničení 0,01950 km bude
v betonové šachtě Ø 2,0 m osazena automatická tlaková stanice HYDROVAR, před kterou bude ve
staničení 0,01460 km osazen podzemní hydrant – kalník. Za tlakovou stanicí pokračuje hlavní
vodovodní řad PE 100 RC/d 90 mm, na kterém bude zajištěno odvzdušnění a odkalení.
Odvzdušnění bude provedeno vzdušníkovou šachtou doplněnou o sekční šoupě ve staničení
0,30900 km (V1) a 0,78520 km (V2) a vzdušníkovou šachtou V3 ve staničení 1,21485 km. Na
konci řadu ve staničení 1,76150 km bude osazen podzemní hydrant H2 – vzdušník. Odkalení řadu
bude provedeno kalosvodem ve staničení 0,52815 km (K1) a 0,88230 km (K2). Ve staničení
1,59572 km bude osazen podzemní hydrant H1 – kalník. Na vodovodním řadu bude dále ve
staničení 1,460 km umístěna vodoměrná šachta 2,7/1,2 m, kde bude osazen vodoměr. Na
vodovodním řadu budou osazeny navrtávací pasy se šoupátky pro domovní přípojky.
Z hlavního vodovodního řadu bude provedena odbočka z potrubí PE 100 RC/d 40 mm, jedná se
o vodovodní přípojku pro nemovitost č. p. 6 v Novém Dvoře. Ve staničení 1,29560 km bude
přípojka odbočovat navrtávacím pasem se šoupátkem pro domovní přípojku, za kterým bude dále
osazena vodoměrná šachta typ VKHB-01 s domovním vodoměrem.
Hlavní vodovodní řad bude v km 0,52915 – 0,53315 křížit vodní tok – bezejmenný levostranný
přítok Novoveského potoka (IDVT 10175342) v ř. km 1,32; dále v km 0,88320 – 0,88620 kříží
hlavní odvodňovací zařízení „HOZ Nová Ves odpad B“ (IDVT 10175345). Křížení vodotečí bude
provedeno řízenými protlaky s předchozím zatažením chráničky DN 200 mm. Čela chrániček
budou uzavřena originálními manžetami. V nejnižších místech křížení vodotečí budou osazeny
kalníky K1 a K2. Místa křížení budou na obou březích označeny orientačními sloupky.
Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad PVC 90 mm, který je v provozování
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod. Trasa vodovodu je
vedena v zpevněných nebo nezpevněných komunikacích, v zelených plochách a zemědělsky
využívaných pozemcích. Potrubí vodovodu bude ukládáno v pažené rýze, místně bude využito
i řízených protlaků. V celé délce vodovodu bude na potrubí uložen signalizační vodič; poklopy
armatur (hydrantů, šoupátek atd.) budou označeny orientačními tabulkami.
Liniová stavba vodovodu bude umístěna na pozemcích parc. č. 2031/2, 2167/26 (dle PK č. 2031/5,
2164, 2040/1 a 2040/2), 2167/20, 2040/35, 2040/38, 1996/20, 1985/32, 1985/33, 1988/5, 1759/19,
1759/21 (dle PK č. 1767/11), 1767/6, 1767/2, 2174 a 1679/1 vše v katastrálním území Nová Ves
u Chotěboře.
Součástí vodního díla nejsou vodovodní přípojky, které jsou v kompetenci obecného stavebního
úřadu.
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Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení. Oprávněnými úředními osobami
v tomto řízení jsou Ing. Iva Škarydová, Ing. Lenka Sedláková, Miloš Bárta a Ivana Šimonová.
Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“), a dále
jako věcně příslušný speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 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 jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), oznamuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 zákona o vodách a ustanovením
§ 112 stavebního zákona zahájení řízení ve shora uvedené věci dotčeným orgánům a všem známým
účastníkům řízení a současně oznamuje, že upouští od ústního jednání s ohledáním na místě stavby,
jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit u Městského úřadu Chotěboř,
odboru stavebního úřadu a životního prostředí,
do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto (ustanovení § 115 odst.
8 zákona o vodách a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona). K námitkám účastníků řízení,
které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc a v souladu
s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu, předloží průkaz totožnosti.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského
úřadu Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí (úřední dny: pondělí a středa od
8:00 do 11:30 a od 12:15 do 17:00 hodin, v ostatních dnech po předchozí dohodě).
Ing. Iva Škarydová
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí
Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Sedláková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení, tímto dnem se považuje dokument za doručený. Podepsaný
a orazítkovaný dokument bude po uvedené lhůtě předán vodoprávnímu úřadu.

Datum vyvěšení: …………………................

Datum sejmutí: …………………...................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………....................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………....................

…………………………………..................... ………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
Razítko:

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Doručení jednotlivě:
1) Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
Michal Žák, Tyršova 1323, 583 01 Chotěboř
Ladislav Škaryd, Nová Ves u Chotěboře 155, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Miloslava Dymáčková, Nad Řekou 556, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Jan Erben, Nový Dvůr 24, Nová Ves u Chotěboře, 583 01 Chotěboř
Ludmila Erbenová, Nový Dvůr 24, Nová Ves u Chotěboře, 583 01 Chotěboř
Jaromír Jurek, Žitná 1441, 583 01 Chotěboř
Václava Jurková, Žitná 1441, 583 01 Chotěboř
Ladislav Kolář, Krále Jana 51, 583 01 Chotěboř
Pavel Málek, Nový Dvůr 28, Nová Ves u Chotěboře, 583 01 Chotěboř
Růžena Málková, Nový Dvůr 28, Nová Ves u Chotěboře, 583 01 Chotěboř
Bohuslav Marek, Břevnická 1588, 583 01 Chotěboř
Jiří Feltl, Žižkova 869, 580 01 Havlíčků Brod
Mgr. Jana Matějčková, Petra u Ústí 1466/10, 390 02 Tábor
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):
stavební parcely parcelní číslo 149/1, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 161/1, 162,
163, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 215, 216, 263, 264 a 342 v katastrálním
území Nová Ves u Chotěboře
pozemkové parcely parcelní číslo (dle KN) 2031/6, 2031/5, 2040/2, 2040/40, 2162/1,
2167/21, 2040/36, 2005, 2040/25, 1996/18, 1985/29, 1996/22, 2007, 2008, 1985/7, 1988/4,
1985/37, 1988/7, 1759/18, 1992, 1990, 1991, 1989, 1759/13, 1759/15, 1759/20, 1759/22,
1985/36, 1767/3, 1767/8, 1672/7, 1718, 2190, 2172/2, 1700, 1699, 1697/1, 1697/2, 1692/1,
1687/1, 1755, 1752, 1749, 2175, 1739, 1738, 1735, 1729/4, 2213, 2206, 1985/34
v katastrálním území Nová Ves u Chotěboře
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pozemkové parcely parcelní číslo (dle PK) 2031/6, 2031/7, 2040/6, 2040/3, 2024/1, 2025,
2024/31, 1767/10, 1759/1, 1767/5, 1767/9, 1765/19, 1765/20 a 1765/1 v katastrálním území
Nová Ves u Chotěboře
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
2) Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká
3606, 580 01 Havlíčkův Brod
3) Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště
Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod 1
4) Městský úřad Chotěboř, odbor správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství, Trčků
z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
5) Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí – stavební úřad, Trčků
z Lípy 69, 583 01 Chotěboř – zde
6) Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u
Chotěboře
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
7) Městský úřad Chotěboř, úřední deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
8) Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u
Chotěboře

Digitálně podepsal Ing. Lenka
Sedláková
Datum: 14.02.2018 15:56:17 +01:00
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