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

PSČ 566 01 
 

spis.zn.: 
č.j.: 
spis. znak 

MUVM/015031/2020 
MUVM/021036/2020 
231.2 

 Vysoké Mýto, dne 31.3.2020 

vyřizuje: 
email: 

Martin Vyhledal 
martin.vyhledal@vysoke-myto.cz 

  

tel: +420 465 466 160   
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 

 
 
 

Obec Javorník, IČO 00278998, Javorník č.p. 120, 566 01  Javorník 
 

(dále jen "žadatel") podal dne 26.2.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

 

Prodloužení vodovodu horního tlakového pásma - Javorník u Vysokého Mýta 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1107, 239/1, 1132, 339/1 v katastrálním území Javorník 
u Vysokého Mýta. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen 
"společné řízení"). 
 
 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Pardubický 
Název obce Javorník 
Identifikátory katastrálních území 657883, 681849 
Názvy katastrálních území Javorník u Vysokého Mýta 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 239/1, 339/1, 1107, 1132 v k.ú. 

Javorník u Vysokého Mýta 
Přímé určení polohy (konec stavby) - 
(souřadnice X, Y) X = 1080738.54; Y = 622875.13 
Přímé určení polohy (začátek stavby) - 
(souřadnice X, Y) X = 1080563.19; Y = 622656.51 

 

Stavební objekty: 

Vodovodní řady 
Druh vodovodního řadu (Č 28) zásobovací síť 
Celková délka řadů 294 m 
Nejmenší jmenovitá světlost řadu 90 mm 
Největší jmenovitá světlost řadu 90 mm 
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Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název vodovodu Vodovod Javorník 
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně 
úpraven vody vodovodní řady zásobovací sítě 
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20) skupinový 
Odběry pro pitné účely zásobování obyvatelstva 
Velikost zásobovaného spotřebiště 4 RD 
Název vodního díla Prodloužení vodovodu horního tlakového 

pásma - Javorník u Vysokého Mýta 

 

 

Stavba obsahuje: 
- Stavba vodovodu řeší výstavbu nového vodovodního potrubí pro zásobování plánované 

výstavby rodinných domů pitnou vodou. Objekt neřeší vodovodní přípojky pro jednotlivé 
parcely, to je součástí navazujícího vodovodu v projektu infrastruktury pro rodinné domy. 
Projekt infrastruktury není součástí této projektové dokumentace. 

- V rámci stavby bude řešeno: výstavba nového vodovodního řadu z plastového potrubí, 
HDPE 100RC, SDR 11, PN16, D90 x 8,2 mm 
 
 

- Vodovodní řad (ŘAD V1) D90 x 8,2 mm je umístěn v prostoru štěrkově / travnaté místní 
komunikace sloužící k přístupu k ATS, místní asfaltové komunikaci a v zatravněném 
příkopu silnice lll.třídy. Slouží jako přiváděcí řad k dodávce pitné vody k lokalitě plánované 
výstavby rod. domů u komunikace lll.třídy. Na řadu jsou umístěny hydranty sloužící jako 
technické vybavení vodovodu. 

- Nový vodovod je navržen s přihlédnutím k trase stávajícího a navrženého STL plynovodu a 
vedení ostatních sítí. Nové potrubí začíná v místě odbočení stávajícího vodovodního řadu 
horního tlakového pásma k silnici lll.třídy v km 0,000. Stávající koleno bude nahrazeno 
litinovým T-kusem na, který bude zpětně napojeno stávající potrubí vodovodu a doplněno 
šoupětem. Za napojením navrženého vodovodu bude umístěno šoupě se zemní 
soupravou. V km 0,161 bude umístěn podzemní hydrant DN 80. V km 0,294 bude umístěn 
nadzemní hydrant DN 80. Navržený vodovod končí v km 0,294. Vodovod je veden ve 
stávající štěrkově / travnaté komunikaci, ve zpevněné asfaltovém komunikaci a v souběhu 
s navrženým plynovodem (není součástí této PD) v zatravněném příkopu komunikace 
lll.třídy. 
 
 

- Materiál potrubí vodovodu 

• Vodovod V1 km 0,0000-0,294; potrubí PE 100 RC, SDR 11 (PN16), D90 x 8,2 mm dl. 
294,0 m 

• Nový hydrant podzemní 1 ks 

• Nový hydrant nadzemní 1 ks 
 
 

- Charakteristika potrubí: 

• Potrubí PE 100 RC - plnostěnné trubky z PE 100 RC (resistance to crack) s rozměrově 
integrovanou barevnou vnější vrstvou, které odolávají zejména vlivům při pokládce do 
výkopu bez pískového lože a dlouhodobým bodovým zatížením, dle DIN EN 12201 a 
Standardu PAS 1075 "Polyetylénové trubky určené pro alternativní techniky pokládky - 
rozměry, technické požadavky, zkušební metody" sloužící jako doplněk ke stávajícím 
normám. 
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• Požadované parametry potrubí dle PAS 1075: 

a) Potrubí typu 2 (trubky s rozměrově integrovanou ochrannou vrstvou z PE 100 RC) 
b) Zvýšená odolnost proti vzniku trhlin, deklarovaná odolností 8760 hodin (= 1 rok) při 

FNCT testu (zkouška materiálu se zářezy, na nichž se koncentruje napětí). 
c) Zvýšená odolnost proti vzniku poruchy, deklarovaná odolností 8760 hodin (= 1 rok) 

při testu bodovým zatížením, tzv. Point Load Testu (zkouška materiálu bodově 
zatěžovaného, přičemž napětí se koncentruje na prolisu vnitřní stěny). 

 
 

- Armatury 

• Armatury a litinové tvarovky dle typů používaných provozovatelem vodovodu viz příl. 
D.01.5 Kladečské schéma, výpis materiálu. 

 
 

- Uložení potrubí vodovodu 

• Vodovodní potrubí bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami (příložné pažení), 
na pískový podsyp tl. 100 mm, max. velikost částic 10 mm, a obsypáno pískem do výšky 
300 mm nad povrch trubek. Pískový obsyp je nutno důkladně hutnit (po stranách 
potrubí). Nad potrubím bude položen vyhledávací vodič spolu s ochrannou folii modré 
barvy s nápisem "VODA". Zbývající část rýhy bude v komunikaci vyplněna štěrkodrtí 
nebo podobným nestlačitelným materiálem, rovněž pečlivě hutněným po vrstvách max. 
200 mm. O zhutnění zásypu rýhy bude doložen protokol hutnící zkoušky - provedený 
autorizovanou zkušebnou. 

• Před uvedením do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí. Tlakové 
zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodu budou provedeny dle ČSN 75 5911. 

 
 
 
 

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"), 
oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od 
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své 
námitky a veřejnost připomínky do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná 
stanoviska nejpozději do tohoto data, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci se mohou před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění v souladu 
s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
správní řád“) a to po výše uvedeném termínu po dobu 7 dnů. Tato lhůta již neslouží k podání 
námitek. Podklady k nahlédnutí jsou k dispozici na odboru stavebního úřadu a územního 
plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, úřední dny: Po a St 7,30 - 17,00 hod. 
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Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení 
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K 
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území 
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Luboš Karmín v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 stavebního zákona (IDDS, 
dodejky) 
Obec Javorník, IDDS: vu7a4tq 
 
Účastníci řízení podle § 27 ods. 2 správního řádu (IDDS, dodejky) 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
  

Účastníci řízení podle § 27 ods. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 5/1, 5/2, 227, 152, parc. č. 39, 51, 53, 54, 57/1, 57/2, 58, 59, 227/5, 430, 1105, 1108, 
57/3, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 242, 45, 50/1, 50/2, 52, 339/2, 341/3, 341/5, 343/1, 344/1, 
344/2, 344/3, 345/1, 345/2, 1114, 341/6, 341/7, 341/8, 1188/1, 429/2, 341/9, 341/10, 
341/11, 341/12 v katastrálním území Javorník u Vysokého Mýta, parc. č. 247 v katastrálním 
území Javorníček 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Javorník č.p. 39 a č.p. 96 

 
 
Dotčené orgány (IDDS, dodejky) 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01  Vysoké Mýto 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních  zájmů  
Pardubice, IDDS: hjyaavk 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí 
nad Orlicí, IDDS: 23wai86 
Policie ČR Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a správních agend, Jiráskova č.p. 179, Litomyšlské 
Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
 
Vyvěšení na úřední desku 
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Obec Javorník, Javorník 120, 566 01 Vysoké Mýto 
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