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BISA s.r.o.
Pospíšilova 378/14
500 03 Hradec Králové
Účastníci řízení
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Státní pozemkový úřad, Krajské pracoviště
pro Pardubický kraj, V Ráji 919,
530 12 Pardubice
Jan Bican, Opatov 47,569 12 Opatov
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého
951/8, 500 03 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
40502 Děčín
Obec Třebovice, Třebovice 238,
561 24 Třebovice
ČEPS, a.s., Elektrárenská 77412,
101 00 Praha
VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485/3,
500 04 Hradec Králové
ZO Českého svazu ochránců přírody,
základní organizace Č. 50/02 " Rybák"
SVITAVY, Dimitrovova 1962/29,
568 02 Svitavy

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo
c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 27.12.2012 podal
BISA s.r.o., IČO 25863258, Pospíšilova 378/14, 50003 Hradec Králové,
kterou zastupuje Ing. Radko Vondra, IČO 13207245, Na Potoce 648, 50011
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Hradec Králové
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I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z hod

n u t í o umí

stě

ní stavby

Č.

24/2013

"Areál pro výrobu živičných směsí"
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1955, 1956, parc.
Třebovice.

Č.

475, 478/1, 503/5 v katastrálním území

Druh a účel umisťované stavby:
Výstavba nového areálu pro výrobu živičných smesi pro výstavbu a opravu silničních komunikací,
chodníků a zpevněných ploch bude v lokalitě Č. 36 dle Územního plánu obce Třebovice. Část oplocení,
domovní kabelové vedení NN a ozelenění se bude nacházet i na pozemcích v lokalitě č.35 dle Územního
plánu obce Třebovice.
Záměr obsahuje umístění těchto staveb a zařízení:
• obalovna věžová 160 tlhod,
• asfaltové hospodářství s havarijní jímkou,
• lávka postřiku a podzemní jímka, manipulační plocha postřiku,
• mostová váha 60 tlhod.,
• dávkovací násypky recyklátu a kameni va,
• nájezdová rampa pro dávkování,
• velín obsluhy, elektro-rozvodna, kompresorovna,
• zastřešené sklady kameniva jemné frakce a recykláže,
• skládky kameni va,
• STL plynovod a plynoměrna,
• elektrorozvody,
• rozvody kanalizace z povrchového odtoku,
• retenční nádrž s požárním stanovištěm ( 110m3),
• čistírna odpadních splaškových vod,
• odlučovač ropných látek,
• areálový vodovod užitkové vody,
• dvě mobilní buňky 3,0 m x 5,0 m ( sociální zařízení, šatna, kancelář),
• oplocení.
Další údaje:
Technologická sestava: obalovna věžová s max. výškou 25 m, dávkovací násypky kameni va,
mostová váha 18 x 3/60t, nádrže asfaltu 3 x 80 m3 umístěné v havarijní jímce, velín obsluhy,
rozvodna, kompresorovna, plynoměrna, lávka postřiku a podzemní jímka, skládka kameniva s
mobilními dělícími stěnami z betonových prefabrikátů, zastřešené skládky kameni va, sušící buben s
plynovým hořákem o výkonu 14 MW, bezpečnostní a signalizační zařízení havarijního stavu do
místnosti velínu.
Kapacita: 160 t vyrobených živičných směsí! hod., 80000 t vyrobených živičných směsí/rok.
Nároky na energie: instalovaný příkon el.energie 520 kW, soudobý příkon 380 kW, roční spotřeba
975 kWh/rok, spotřeba zemního plynu: 1400 m3/hod, roční spotřeba 806 400 m3/ rok, max.spotřeba
pitné vody pro obsluhu 600 l/den, 152 m3/rok, spotřeba technologické vody pro výrobu 6 až 8 m3/
den, 2000 m3/rok.
Vstupní suroviny pro výrobu: kamenivo, asfalt, jemně mletý vápenec nebo prach z vlastního
kameniva(filer) a přísady upravující vlastnosti výrobku, např. Technocel, Arbocel.
Výrobek: stavební hmota pro stavbu silnic, chodníků aj.zpevněných ploch.
Dopravní napojení: areál bezprostředně navazuje na místní komunikaci III/35849, dále po silnici I/14
a I/43 severovýchodním směrem. Příjezd k areálu po stávající silnici III.třídy bude od severovýchodu
směrem od státní silnice 1/14, tj. od Litomyšle, Lanškrouna, nebo od České Třebové.
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Přípojky:
STL plynová z PE d 160, dl. 32 m bude napojena na stávající STL plynovod d 160 na pozemku
č.k.475, dále povede po pozemku č.k. 503/5 v k.ú. Třebovice a bude zaústěna do nové areálové
plynoměmy na pozemku č.k. 503/5 v k.ú. Třebovice,
přípojka elektro s osazením nového transformátoru 400 kV N22/04kV
400 (TS) na pozemku č.k. 478/1 v k.ú.Třebovice.

na stávající trafostanici PTS

( Vodovodní přípojka, venkovní část vnitřní kanalizace a vodovodu jsou povoleny územním rozhodnutím
vydaným odborem výstavby MěÚ Svitavy dne 12.6.2013, č.j. 12120-13/0V-por/3573-2013).
Vnitroareálové rozvody:
pitné vody, užitkové vody z retence, splaškové kanalizace, technologické kanalizace,
kanalizace, elektrické rozvody NN, průmyslového plynovodu, sdělovací kabelové rozvody.

dešťové

Vnitroareálové zpevněné komunikace:
5 parkovacích stání, manipulační, technologické

a skládkové plochy.

Oplocení areálu-lokality Č. 36 :
Oplocení bude z ocelových trubek do patek, pletivo výšky 1,5 m, vjezdová brána
oplocen bude pozemek č.k. 1955 a část.poz.č.k. 503/5 v k.ú. Třebovice.

v šířce 12,0 ,

Dále bude oplocena zbývající část pozemku v lokalitě č.35, Č.k. 503/5 v k.ú. Třebovice,
určena k ozelenění.

která je

Umístění stavby na pozemku:
Výstavba nového areálu bude na pozemcích stp.č. 1955, 1956 a části pozemku 503/5, všechny
pozemky se nachází v k.ú. Třebovice, v lokalitě č.36 Územního plánu obce Třebovice, areál bude
mít plochu 8761 m2. Veškeré stavby a zařízení pro výrobu živičných směsí pro výstavbu a opravu
silničních komunikací se budou nacházet v oploceném areálu lokality Č. 36. Mimo areál na pozemku
č.k.478/1 a 503/5 v k.ú. Třebovice se umisťuje hlavní domovní kabelové vedení
a nový
transformátor 400 kV N22/04kV na stávající trafostanici PTS 400 (TS) a plynová přípojka, která
bude napojena na stávající STL plynovod na pozemku č.k.475 v k.ú. Třebovice. Mimo areá1 se bude
nacházet i část vnějšího oplocení v lokalitě č.35, ohraničující plochu určenou k ozelenění,
Určení prostorového řešení stavby:
Stavby a technologická zařízení budou nadzemní, max. výška technologického zařízení věžové
obalovny bude 25 m. Přípojka plynu, elektro a vnitroareálové rozvody budou podzemní.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Při splnění stanovených podmínek by stavba neměla mít negativní vliv na území, což bude ověřeno
ve zkušebním provozu. Podrobný hydrogeologický průzkum bude zpracován k žádosti o stavební
povolení, jedná se o území CHOPA V Východočeská křída. Před výstavbou a po realizaci záměru
bude prováděn dlouhodobý monitoring vlivu záměru na své okolí.

Stavba je podle
inspektorem.

§ 117 odst. 1 stavebního

zákona je nezpůsobilá

pro posouzení

autorizovaným

II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku 1:500 a 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
staveb a zařízení.

2.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
bude zpracována
v odpovídajících oborech, a v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.
č

autorizovanými

osobami
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3. Zdroj požární vody bude zajištěn ze stávající retenční nádrže o objemu 110 m3, která bude opravena.
4. Žádost o o povolení k provedení vodních děl, o povolení k vypouštění předčištěných
odpadních vod
do vod povrchových a o povolení kjinému nakládání s vodami ( § 15 a § 8 odst.I písmo a) bod 5 a
písmo c) vodního zákona) je nutné předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to včetně potřebných
podkladů. Vodní díla: prodloužení vodovodního řadu DN 80, dešťová kanalizace z ploch Pl a P2,
akumulační jímka 110 m3, splašková kanalizace včetně ČOV, tlaková kanalizace včetně vyústního
objektu a odlučovač ropných látek.
5.

Pro rozšíření úpravy
Svitavy.

komunikačního

napojení na silnici IIV358499 požádejte odbor dopravy MěÚ

6.

Předčištěné odpadní vody z ČOV je možné pro navržený účel použít pouze po předchozí hygienizaci
v souladu s přílohou
1 písmo A nařízení vlády č.61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, nebo je možné
vypouštět do vodního toku v jakosti dle výše uvedeného nařízení vlády a stanoviska správce toku.
č.

7.

Projektová dokumentace zpevněných ploch, zejména vyspádování těchto ploch bude zpracována tak,
aby byl zajištěn odtok a likvidace dešťových vod, které mohou být kontaminovány, nezávadným
způsobem.

8.

Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku KHS Pardubického kraje ze dne 4.7.2012,
č.j. KHSPA0918912012/HP-UO/3.5:
Pro ověření závěrů hlukové studie bude ve zkušebním provozu areálu provedeno měření hlučnosti ze
všech stacionárních zdrojů ( veškeré souběžně provozované technologie v areálu ) v chráněném
venkovním prostoru č.p. 15 v Třebovice. Měření bude provedeno při maximálním možném vytížení
areálu.

9.

Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne
15.06.2010 č.j. 1349312010/ZPR/AJNI478:

1)

Žadatel viditelně označí hranici zájmového území a zajistí její nepřekročení v průběhu
dokončovacích prací.

2)

Před zahájením stavebních prací zajistí investor, ve smyslu § 8 odst. 1 písmo a) zákona o ochraně
ZPF, skrývku kulturních orničních vrstev zerniny podle zpracované bilance skrývky pro výměru
2593 m2 o mocnosti 30 cm v celkovém množství 778 m>. Skrytá zemina bude o mocnosti 778 m3
bude uložena na složišti (deponii) na ppč.1955 v k.ú. a obci Třebovice, a do dvou let od započetí
skrývky zemin bude rozprostřena na sousedním pozemku určeném k zemědělskému využití ( orná
půda) v katastrálním území Třebovice, dle dohody s vlastníkem. Termín rozprostření a přesného
uložení skrývky bude I měsíc předem oznámen orgánu ZPF.

3)

Ve smyslu § 8 odst.l písm.a) zákona o ochraně ZPF uděluje orgán ochrany ZPF výjimku
z povinnosti investora provést skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy. Dle § 10 odst. 4 písm.b)
vyhlášky MŽP č.13/1994, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
fondu, v platném znění, se jedná o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu z důvodu zařazení
do ostatních ploch, které nelze zemědělsky obdělávat. Na předmětné výměře 1309 m2 ( zpevněná
komunikace) pozemkové parcely č.k. 503/5 se nenachází vrstva zúrodnění schopných zernin.

4)

Skrytá svrchní kulturní vrstva půdy uložená na složišti ( deponii) bude zabezpečena proti zcizení a
zaplevelení. O činnostech souvisejících se skrývkou zeminy, přemístěním, rozprostřením, uložením,
ochranou a ošetřením skrývaných kulturních vrstev bude veden protokol (pracovní deník dle § 10
odst. 2 a § 11 odst. 2 písmo c) vyhlášky 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF), v němž se uvedou skutečnosti rozhodné pro posouzení
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Započetím skrývky kulturních zernin bude
investorem stavby předem oznámeno orgánu ochrany ZPF.

5)

Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinen
zaplatit odvod ve výši 89.794 Kč ( viz výpočet odvodů- vypracovala projekce Ing.Radko VondraPRIDOS, Na Potoce 648, 50011 Hradec Králové). Orgán ochrany ZPF opravil výpočet odvodů,
neboť dle části B Přílohy k zákonu Č. 334/1992 Sb., Sazebník odvodů za odnětí půdy souhlas
zemědělského půdního fondu, v platném znění ( dále jen Příloha k zákonu), byly zvoleny špatné
skupiny faktorů životního prostředí, které budou negativně
ovlivněny odnětím půdy ze

stavebních a

zemědělského půdního fondu a dle části C Přílohy k zákonu nebyl započítán důvod ke snížení
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základní sazby z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, konkrétně zemědělská
půda nalézající se v současně zastavěném území sídelních útvarů ( obcí) s koeficientem 0,2.
6)

Podrobnosti o placení odvodů bude obsahovat" Rozhodnutí o placení odvodů", které vydá odbor
životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané
stavebním úřadem podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, dále jen stavební zákon). Výši odvodů podle § 9 odst.7 zákona o
ochraně ZPF vymezil orgán ochrany ZPF pouze orientačně. Konečná výše odvodů se stanoví
rozhodnutím podle § 11 odst.2 zákona o ochraně ZPF.

7)

Orgán ochrany ZPF provede kontrolu plnění výše stanovených podmínek.

10. Budou dodrženy podmínky
PVZlI2/14484/Ka/0:

uvedené

ve stanovisku

Povodí Labe, s.p. ze dne 16.7.2012, zn.

Provozováním areálu nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod.
Současně s povolením ke stavbě bude vydáno povolení k nakládání s vodami. Projektovou
dokumentaci pro stavební povolení a žádost o vydání k povolení vypouštění dešťových vod,
technologických vod, a odpadních vod s navrženými hodnotami v množství vypouštěných vod a
emisních limitů ukazatelů bude před vydáním rozhodnutí předložena správci toku k vydání
písemného stanoviska.
11. Před výstavbou a po realizaci záměru bude prováděn dlouhodobý monitoring vlivu záměru na své
okolí. Každoročně bude vypracováno vyhodnocení vlivu záměru na své okolí. Přesný rozsah
sledování bude stanoven příslušným orgánem ochrany přírody. V případě zjištění prokazatelného
úbytku živočišných druhů, četnosti výskytu jednotlivých druhů budou provedena další opatření
k minimalizaci negativních vlivů dle analýzy původu příčiny, pokud to bude způsobeno provozem
záměru.
12. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat podrobný hydrogeologický průzkum
zpracovaný oprávněnou osobou a v souladu se stanoviskem posouzení vlivu provedení záměru na
životní prostředí, vydaného odborem životního prostředí a zemědělství KrÚ Pardubického kraje dne
27.12.2011 pod č.j. KrÚ 106947/201110ŽPZlKA.
13. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení budou navržena taková opatření, aby nebezpečné
a jiné odpady nemohly unikat do půdních vrstev a podzemní vody. Nádoby, které budou skladovat
nebezpečné odpady musí být nepropustné, k tomuto účelu certifikovány a rovněž pro daný účel
dostatečně kapacitní.
14. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat:
plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám,
návrh opatření pro minimalizaci zápachu a emisí polycyklických
zařízení,

aromatických

uhlovodíků ze

projekt sadových úprav areálu a. mimo něj, který by řešil jak funkci ochranné zeleně ve vztahu
k obytné zástavbě v obci, tak její funkci krajinářsko - estetickou ve vztahu k okolní krajině,
návrh ozelenění bude rovněž respektovat úsilí o maximální pohledové i hlukové odclonění
areálu od rybniční soustavy, posílení zeleně na jih od komunikace IIV35849, projektová
dokumentace bude odsouhlasena příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny,
kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek,
projekt průzkumných prací dle vyhl.č. 369/2004 Sb., požadavků NV 85/1981 Sb. a § 39 zák.č.
254/2001 Sb.,
přesné vymezení prostorů pro shromažďování nebezpečných odpadů a látek škodlivých vodám,
ověření validity dat použitých pro rozptylovou studii a podkladů

vybrané technologie,

požárně bezpečnostní řešení bude zapracováno do projektové dokumentace.
15. V případě návrhu zeleně na pozemcích jiných vlastníků, je třeba k žádosti o stavební povolení
odsouhlasit situaci se zakreslením a vyznačením druhu zeleně s jejich vlastníky.
16. Na úseku používané trasy silnice IIV35846 a 35849 až po silnici V43 bude na náklady investora
popř. zhotovitele stavby provedeno detailní zdokumentování aktuálního stavu silnice a potřebná
oprava pro zajištění staveništní přepravy.
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17. Budou dodrženy podmínky ČEPS, a.s. zn .. 434/12/CHD/Sv. ze dne 3.4.2012 " Souhlas s činností
v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním označením V 401" a
" Souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování
ČEZ Distribuce, a.s." ze dne 3.7.2013, zn. 1042791443.
18. K žádosti o stavební povolení předložte projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních. Dokladová
část bude obsahovat koordinované stanovisko odboru RMI MěÚ Česká Třebová, stanoviska
dotčených orgánů, platná vyjádření správců sítí k existenci jejich zařízen a souhlasy s prováděním
činností v ochranném pásmu těchto zařízení.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák.č.500/2004 Sb.(Správní řád) na něž se vztahuje rozhodnutí správního
orgánu:
BlSA s.r.o., Pospíšilova 378/14,50003

Hradec Králové.

Odůvodnění:
Dne 27.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 27.12.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 09.08.2013.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům

řízení a dotčeným orgánům.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne 15.08.2013 a sejmuto dne 02.09.2013. K projednání žádosti
současně nařídil veřejné ústní jednání na den 17.9.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Prohlídka
na místě byla provedena dne 10.09.2013 individuálně.
Okruh účastníků územního řízení stavební úřad vymezil v souladu s § 85 stavebního zákona takto:
dle § 85 odst. 1a) žadatel: BISA s.r.o.,
dle § 85 odst. 1 b) obec: Obec Třebovice,
dle § 85 odst.2 a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být záměr uskutečněn: Státní pozemkový
úřad, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, Jan Bican, ČEZ Distribuce, a. s, VČP Net, s.r.o.,
dle § 85 odst.2 písm.b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo
stavbám může být rozhodnutím přímo dotčeno: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Státní
pozemkový úřad, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, Jan Bican, Povodí Labe, státní podnik, RWE
Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., ČEPS, a.s., VČP Net, s.r.o.
Po provedeném ústním jednání stavební úřad seznámil účastníky řízení dle § 36 zák.č. 500/2004 Sb.
k možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne 18.09.2013
a sejmuto dne 04.10.2013.
Dle sdělení MŽP ČR ze dne 10.07.2012 záměr nespadá do kategorie zákazů uvedených v § 2 odst.1
písm.i) nařízení vlády č.85/1981 Sb. o chráněných oblastech přirozené akumulace vod.
V bodu č.16 tohoto rozhodnutí byla stanovena podmínka vyplývající z vyjádření SÚS Pardubického
kraje ze dne 12.6.2012, zn. SUSPK/2956/2012.
Současný kryt vozovky je asfaltový lehký a pro
staveništní přepravu musí být zajištěna potřebná oprava používaného úseku komunikace (§ 38 odst.2
zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění).
Umístění stavby je v souladu se schváleno u územně plánovací dokumentací Obce Třebovice, je navržena
v lokalitě č.36 v ploše pro průmyslovou výrobu. Změna územního plánu č.1 ze dne 20.2.2010 byla
schválena Zastupitelstvem obce, USN č. 33 bod 7) ze dne 26.1.2010. Umístění stavby vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.
Byly předloženy tyto doklady:
plná moc, firma BISA s.r.o. uděluje plnou moc ing. Radku Vondrovi, Na Potoce 648, Hradec
Králové,
souhlas zadavatele projektové dokumentace BISA s.r.o. s projektovou dokumentací
ze dne
31.7.2012,
smlouva o právu provést stavbu sepsaná s vlastníkem pozemku Janem Bicanem dne 13.8.2012,
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smlouva o smlouvě budoucí o znzení věcného břemene
na stavbu plynové přípojky sepsaná
s vlastníkem pozemku Pozemkovým Fondem ČR ze dne 25.9.2012,
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na stavbu kabelového vedení elektro
NN,stožárovou trafostanici, odpínacího stožáru, a vrchního nadzemního vedení elektro VN 22 kV
sepsaná s vlastníkem pozemku Pozemkovým Fondem ČR ze dne 25.9.2012,
souhlas vlastníka pozemku č.k. 503/5 v k.ú. Třebovice Jana Bicana s odnětím půdy ze ZPF,
Stanovisko Obce Třebovice k projektové dokumentaci ze dne 25.5.2012, č.j. 196/2012/0Tř,
dále byla předložena stanoviska dotčených orgánů:
- Vyjádření MŽP ČR ve věci klasifikace záměru ze dne 10.7.2012,
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
ze dne 27.12.2011, č.j. KrÚ
106947/201110ŽPZlKA,
- Stanovisko odboru výstavby MěÚ Svitavy ze dne 14.5.2010, č.j. 25651-10/0V-139-2010Ikrd,
- Stanovisko odboru dopravy MěÚ Svitavy ze dne 21.8.2012, zn. 38429-12/0D-6390-2012/DIR,
- Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Svitavy ze dne 5.9.2012, č.j. 38465-12/0ZP-40-2012/dop,
- Vyjádření
úřadu
územního plánování
MěÚ Česká Třebová
ze dne 24.7.2012,
zn.
14499/20 12/RMI/ ALF/622,
Územně plánovací informace odboru výstavby MěÚ Česká Třebová
ze dne 27.7.2012, č.j.
14504/2012NYS/JFA/405,

-

Závazné stanovisko HZS Pardubického kraje č.j. HSPA-29-423/2012 ze dne 28.6.2012,
Závazné stanovisko KHS Pardubického kraje č.j. KHSPA 09189/2012/HP-UO/3.5
ze dne 4.7.2012,
Koordinované
stanovisko
odboru
RMr MěÚ Česká Třebová ze dne 17.07.2012, č.j.
11359/2012/RM1lHEH/463,
vyjádření vodoprávního úřadu MěÚ Česká Třebová č.j. 14725/2012/ZPRlTST/2018
ze dne
30.07.2012,
povolení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k umístění a
provedení stavby velkého zdroje znečišťování ovzduší Ammann 160
ze dne 6.8.2012, č.j.
39145/201O/0ŽPZJRy,
souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydal odbor ŽP MěÚ Česká
Třebová dne 15.06.2010 pod č.j. 13493/201O/ZPRlAJA/1478 (3902 m2),
vyjádření ČIŽP ar Hradec Králové ze dne 3.7.2012, zn. ČrŽP/45/000/12090009.001l12/KRA
vyjádření OŽPZ-oddělení integrované prevence KrÚ Pardubického kraje ze dne 8.6.2012, č.j. KrÚ
37417/2012/0ŽPZlJI,
informace k záměru odboru životního prostředí KrÚ Pardubického kraje
ze dne 4.9.2013
k biologickému průzkumu ( výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
dle § 56 zákona 114/1992 Sb. není nezbytná).

Vyjádření, stanoviska:
- Povodí Labe s.p. ze dne 16.07.2012, zn. PVZl12/14484/Ka/0, k projektové dokumentaci,
Povodí Labe s.p. ze dne 17.06.2010 zn. PVZl10113028/Ka/0
k vypouštění dešťových vod do řeky
Třebovky,
Povodí Labe s.p. ze dne 22.08.2012, zn. PVZl12119384/Ka/0 k projektové dokumentaci,
Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 12.06.2012, zn. SUSPKl2956/2012,vyjádření
správce k projektové dokumentaci,
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 12.06.2012, zn. SÚSPKl2956/2012, souhlas
s úpravou komunikačního napojení.
Vyjádření, stanoviska správců sítí k existenci jejich zařízení, ochranných pásem, připojení:
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.03.2012, zn. 0100041039 (nachází se),
ČEZ rCT Services, a.s. ze dne 19.03.2012,
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 03.07.2013m zn. 1042791443 souhlas s činností v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy,
ČEZ Distribuce, a.s.
smlouva o smlouvě budoucí o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě ze dne 30.04.2013
ČEPS, a.s.
ze dne 03.04.2012, zn. 434/12/CHD/Se, souhlas k činnosti vochranném pásmu,
stávajícfho vedení přenosové soustavy 400 kV (V401),
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.03.2012, zn. 1042791443, souhlas s prováděním činností v ochranném
pásmu distribuční soustavy,
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ČEZ Distribuce, a.s. smlouva
o smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě
ze dne
09.05.2012, zn. 4120787913
Telefónica 02 Czech republic, a.s. ze dne 19.03.2012, č.j. 46708/12,
RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 20.03.2012, zn. 5000602555 ( nachází se),
VČP Net, s.r.o. - prodloužení garančního protokolu 24/08/233, č.j. KOR/l1/11 ze dne 03.07.2011,
VČP Net, s.r.o. garanční protokol připojení k distribuční soustavě STL plynovodní přípojkou dn 110
ze dne 15.5.2008, zn. 24/08/233 (bude v majetku VČP Net)- bude rozšířením distribuční soustavy.
ČR- Ministerstvo obrany (vojenské inženýrské sítě) ze dne 26.06.2012, č.j. 3801/20549-ÚP/20121420,
ORVOS Česká Třebová s.r.o. č.vyj. 98/12 ze dne 28.05.2012.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

stanovisek

dotčených

orgánů

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Státní pozemkový úřad, Krajské pracoviště pro
Pardubický kraj, Jan Bican, Povodí Labe, státní podnik, RWE Distribuční služby, S.r.o., ČEZ
Distribuce, a. s., Obec Třebovice, ČEPS, a.s., ZO Českého svazu ochránců přírody, základní
organizace
50/02 " Rybák" SVITA VY, VČP Net, s.r.o.
č.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nikdo ze zástupců veřejnosti se nedostavil
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 k odboru majetkového a
stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích 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
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Jiří Maleček V.r.
vedoucí odboru výstavby
Za správnost vyhotovení:Jarmila

"otisk úředního razítka"
Faltová

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a) ve výši
1000 Kč byl zaplacen dne 18.09.2013 bankovním převodem.
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Obdrží:
Účastníci adresně
BISA s.r.o., mDS: hwrru2a
sídlo: Pospíšilova č.p. 378/14, 50003 Hradec Králové 3
Ing. Radko Vondra, Na Potoce č.p. 648, 500 11 Hradec Králové 11
Obec Třebovice, mDS: q8dbfqr
sídlo: Třebovice č.p. 238, 561 24 Třebovice u Lanškrouna
Účastníci veřejnou vyhláškou
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, mDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Státní pozemkový úřad, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, mDS: z49per3
sídlo: V Ráji č.p. 919,53012
Pardubice 12
Jan Bican, Opatov č.p. 47, 569 12 Opatov v Čechách
Povodí Labe, státní podnik, mDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3
RWE Distribuční služby, S.r.o., mDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., mDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEPS, a.s., mDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha IO-Michle, 101 00 Praha 101
ZO Českého svazu ochránců přírody, základní organizace Č. 50/02 " Rybák" SVIT AVY, Dirnitrovova č.p.
1962/29, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
VČP Net, s.r.o., mDS: wt99xp6
sídlo: Pražská třída č.p. 485/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4
dotčené orgány státní správy adresně
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, mDS: 48taa69
sídlo: Hylváty č.p. 5, 56201 Ústí nad Orlicí 1
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, mDS: 23wai86
sídlo: Smetanova č.p. 1390,56201
Ústí nad Orlicí 1
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, mDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 10000 Praha IO-Vršovice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, mDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 2
Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, mDS: bhqbzrn
sídlo: Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová 2
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, mDS: 6jrbphg
sídlo: T. G. Masaryka č.p. 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
na vědomí
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové, mDS: zr5efbb
sídlo: Resslova č.p. 1229,50002
Hradec Králové 2
Obec Opatov, mDS: vgfa46j
sídlo: Opatov č.p. 159,569 12 Opatov v Čechách
Podle § 25 zák.č. 500/2004 Sb. musí být tato písemnost vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce.
Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po dni vyvěšení.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

46'/0·

J; J' /0.

;AJ /0

OBECNÍÚRAD

tLJ j'-2J

Podpis a razítko osoby zodpovědné za vyvěšení a sejmutí oznámení:
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