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st6vojÍcÍ VodovodnÍ přioděě rekonstruovoný V nedóvné době
stóvojÍcÍ VodovodnÍ řody ve sPróVě VAK Pordubice o. s.
VodovodnÍ přivoděě urěený k výměně ve sPr6Vě VAK Pordubice o. s.

Zodpovědný projektont Vlprocovol Technickó kontrolo

- -
-,

Kroj: Pordubický obec: Pordubice - k. ú. Pordubice

lnvestor: Vodovody o konolizoce Pordubice o. s'' Teplého 2014 5J0 02 Pordubice

Zósobní vodovodní řod z AŠ U Josefo
do AŠ V porku No Špici, Pordubice

Dokumentoce pro stovební povolení

Stupeň stowbní povolení

Dotum fÍien 2021
Zok6zkové čÍslo MaA/078
Formót 1x44

Situoční Výkres širších vztohů Měřítko:
'l : 1O O0O

Číslo prílohy
c.1

PředloŽen6 dokumentoce je duševním vlostnictvím firmy
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lnformace o pozemku

' Parcelní číslo:

Obec:

Katastralní území:

Číslo tv:

Výměra [m2]:

Typ parceý

Mapový list

Určení výměry:

Způsob qpátí:

Druh pozemku:

1617 /4ct

Pardubice [555134]a

Pardubice.[7'l 7557]

1045

371

Parcela katastru nemovitostÍ

Ze souřadnic v S-JTSK

manipulační plocha

ostatní plocha

I

to 20 $ 40 50m

-
\

-

I

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Česká rcpublika

Právo hospodat:it s trrajetkerrr státu

Fovodí Labe, státní podnih Víta Nejedlého 951/8, Slexké Pňedměstí,50003 Hndec Knilové

Poclrl

Podrl

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.prismo nem.kuk.pam"pamzóny,rezervacgnem.nár.kuhpam

Seznam BPEJ

Parcala nemá evidorrané BPEI.

omezení vlastnického práva

Nejsot evidorána žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou oddovány žádné jiné ápiry.

r' Řízení. v rámcj kterých byl k nernovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonávrá KaustrálhÍ úřad Fro hrdubický kEi,
Katastrální naeoviftě Plrdgbice c4

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.03-2022 10:00.

o 20(X - 2022 Cesky uiad rgmémérickýakďastráhrr -; Vene6.2-4 b3 tWWW6l



lnformace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo Lv:

Výměra [m2]:

Typ parceý:

Mapouý list:

Určenívýměry:

Způsob využití:

, Druh pozemku:

1619/5'A

Pardubice [555134]rj

Pardubice [717657]

1045

1678

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S_JTSK

jiná plocha

ostatní plocha

o

,

l:3 300

\

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastrrické právo

Česká republika

Právo lrospod.rt:it s trrajetkerrr st.itr.t

Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 95l/4 Slezské Phdměstl 50003 Hradec Králové

Poclrl

Pod il

Způsob ochrany nemovitosti

Název

' 
ochr.pásmo nem.kullpam"pamzóny,rezervace.nem.nár.kult pam

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEI.

omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
i

Tvp

Změna číslování parcel

r' Řizení, v ratnci kterýclr byl k rrernovitosti zapsán cerrovy tic|aj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní spráw katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubicloý krai,
Katastrální plagg!šgi..]P3rc|gbiŠÚ

Zobrazené údaje mají informativní charaker. Platnost dat k 08.03.2022 10:00.

O 20M - 2022 !g9f.,' ur.r,J ::rnt"re,r,,,,., I (.ttri( ,rhr ,; Veze 6.2.4 b3 tWWW6l



lnformace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo Lv:

Výměra [m2]:

Typ parceý:

Mapový list

Určenívýměry:

Způsob vylžití:

Druh pozemku:

1615/25 i

Pardubice [555134] I

Pardubice [717657]

1 045

627

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK

jiná plocha

ostatni plocha

o\/

l íto!

0 20 40 60 tO l00m

I
,
t
I

I
I
I

I

I

Vlastníci, jiní oprávnění

Vl.rs t rr ic k-i, ur'-.rvo

Česká republika

Právo lrospoclar:it s trrajetkenl státlr

Povodí Labe, státní podnilc VÍta Nejedlého 951/8. Slezské Předměsti 50003 Hradec Knilové

f)r-r - I r

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásmo nem.kultpam.,pam:óny,rezeÍvacqnem.nár. ku lt.pa m

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPU.

omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel

r" Řízerrí, v ratnci kterých byl k rremovitosti zapsárr cerrový rrdaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostíČn vykonává Katastrální úřad pg9-futd'lbisp-kÍei,
Katastrální p&EaylsilJPeÍdlgbieÚ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.03.2022 10:00'

o 2004 - 2022 .:'L' rtr trl :ltrrcrtrvrii:',.,ljgš\Ť3b' Veae 6.2.4 b3 WWW6I



lnformace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo Lv:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapouý list:

Určeníýměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

)aa) tta iLÍoJ| )l ,

Pardubice [555134] :i

Pardubice [717657]

I 045

1 14986

Parcela katastru nemovitostí

GralŤcky nebo v digitalizované mapě

koryto vodniho toku pňrozené nebo upravené

vodní plocha

)

, -1, + 218

orn Ít;'lItlÍ2grD
-t,t

Vlastníci, jiní oprávnění

Česká republika

Pr.ivc hr.slrocl,rr'ii s rnaletkern stiitu

Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/& Slezské Předměstl 50003 Hndec Králové

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany'

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEI.

omezení vlastn ického prá'/a

rvp

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

l-', lj

Změna číslování parcel

.' Řizelri, v rárrrci kter'ých byl k rrarnovítcsti zapsán cg11ovy úJaj

Nemovitost je v územním obvodu. kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad re.Pardubiclqý-k6j,
Katastrální oracovišté Pardubíce c4

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.03.2022 10:00.

O 2004 - 2022 L-:.i;. rr',rJ ::r:re,rra,,...t': l..ltl;irllnr Veze 6.2.4 b3 tVý\^M/6l



lnformace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území

Číslo tv:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapoý list:

UrčenÍrnýměry:

Způsob vpžití:

Druh pozemku:

2783/58-j

Pardubice [555'l 34] J

Pardubice [717657]

1 045

43801

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě

neplodná půda

ostatníplocha

I

I + 218

Horní

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Česká republika

Právo lro:podařit s rlrajetkern státu

Povodí Labe státní podnik VÍta Nejedleho 951/8. Slezské Předměsti 50003 Hndec Králové

i'.,iri

P,:,-

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá widované BPU.

omezení vlastnického práva

Tvp

Předkupní právo podle $ l01 ákona ě 183/2m6 sb.

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Tvt:

Změna rlýměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

r' Řízerlí, v rálnci kterýclt byl k rlernovitosti zapsárr cerrový ťrclaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státnísprávu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pl9-Paldubicky*k6j,
Katastrální ppggjjg1fu;5lgligg'.í

7obrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.03.2022 10:00.



a
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 95í/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

tovoDl nlc

E.MAIL
tČo
otČ

TELEFON 495088111
podatelna@pla.cz
70890005
c270890005

IDDS dbyt8g2
obóodní Íeistřík vedený u KS v Hradci Králové,

oddil A' v|ožka 9{73

VAŠ DoPls Č..t.lze oNle Čist-oleoueci
PLa/2021/05391 5

HRnoec xnÁuovÉ
15.12.2021

Zisobď vodovodni řra z Aš U Josefa do AŠ v nrtu Na Šobi. Perdubica

Dne 16.11.2021 jsme obdrŽeli Vaši Žádost o stanovisko kdokumentaci pro stavebnl řlzenÍ na výše
uvedenouakci.Podlepfudlďenédokumentace,ktctouzpracovalaspolečnost(D
(10/2021)' sc jedná o rekonstukci vodovodnlho potubl z litiny DN 400 z roku 1955 a to iÁŠ u .losera
do AS Na Spici v k.ú. Pardubie. Nové pobubí je navržcno z trÉrrÉ litiny DN 400 a bude ulďano v trase
stávailclho potrubl. Původnl poruil bude v trase vytouráno.

Trasa vodovodnlho potrubl kitžl vfznamný vodnÍ tok Labe (!DVT 101000002) ř.km cca g67,73
s ochrannými hrázemi. Potrubí pod vodnlm tokem bude uloůerro v ďrráničcc a kříženl je navrženo řlzeným
podvrtem. Stavbar budou dotčeny pozemky para č. í61714, 161915, 16í6t25' 2783/57 a 2783/58,
k.ú. Pardubice. Urcdené pozemky jsor v majetku stŮtrr s pÉrrcm hogodařeni pm PovodÍ Labe. státni
podnik a bude nutté majctkoprámí Wpořádánl.
Slavbou bude dála dotčcno odvodněnl slepého ramenc DN 800. kteréjc ve spÉvě Úřaau pro zastupovánÍ
sůátr tre věceů majeť<ových.

lnvestorem akce bude: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

stavba * nacházl ve vodnlm útvaru HSL-0930 _ Labe od orlice po tok Chrudimka a HSL-1100 _

Chrudimka od toku Novohradka po ústl do Labc. na souřadnicích (s-JTsK) Y: 6470{8, X: 1060047.

K navrhovanému záměru vydáváme následujlcÍ rtrnovlsko sprŮvcc povodl:

a) Z hledlrka á|mů daných plahým }lárodnim plinem povoď lebe a Plánem dilěiho povodí
Hornlho r sÚedního L.bo ($ 2a .ž 26 vodrfrro ztkona) je uvedený záměr moáý, protďe tse
prbdpokládat, Ža áměrem nedoide ke áoršenÍ chcmirj<ého stavu a ekologického stavu/potenciálu
dotčenýŮ útvarů povrchových vod a chemického stavu kyarrtibtivnlho stavu ritvarů podzemnÍch vod,
a Že nebude anemoŽněno dosažení jejiďt dobÉtro stavrlpotenciáhr.

Z hlediskl zájmů daných P!ánem pro aládáni povodňových r|rik v povodi Labe je uvedený
áměrmoalý.
Toto hodnocení vycháá z posotzeni souladu přeúrrčÍrétro zimčnr s výŠo uvedenými platnými
dokumený.

b) Z hlediske dalších áimů sledovaných vodnim ákonem a spÉvy vodního toku Labe
(IDVT í0'00002) souhlasíme za předpokladu splnění náďedujlcich podmínek:

. ŘÍzený podvrt, pod vodním tokem' bude proveden v takové hloubce, aby radálenost mezi vrchní
částichÉničky a rostým dnem koryta vodnÍho toku (myšleno bez nánosů) byla min. 2,5 m po celé
délce kfiženl (i u kraje koryta Labe).

r Po skončení řízených podvrtul poŽadujeme provést polohové a výškové zaměření skutečného
stavu kříŽenÍ vodnlho toku a ochranných hnizí s vodovodním řadem. Zaměření bude předáno (1 x
v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF' geodetické zaměření pak v souřadnicÍch



a

a

a

JTSK a Bpv) na Povodí Labe, státní podnik

-

Ke křížení s vodní cestou je třeba mít souhlasné stanovisko Státní plavebni správy - Praha.
V případě poŽadavku na umístění břehových plavebnich znaků, bude osazeni a následná údrŽba
těchto znaků provedena na náklady investora'

Zahájen í a ukončení pracÍ na řizeném podvrtu bude min. 10 dní předem oznámeno na Povodí
Labe, stářtí podnik

Pďadujeme, aby byl po celou dobu výstavby umožněn viezd vozidel, včeEtě těŽké teúniky' do
spoleěného areálu firm a Povodi Labe, státni podnik
a také přÍiezd na komunikaci vedoucí podélvodního toku Labe.

. K pbdlďenému záměru je potřeba mÍt souhlasné stanovisko správce potubi odvodněni slepého
famene.

r Souhlas se stavbou (potvzenl na situaci) bude mďné vydat po provedeni majeť<oprávního
vypořádání.

Upozorňuieme na skutečnost že PovodÍ Labe, státnÍ podnik nenese odpovědnostza škodyzpůsobené
púchodem povodňovýďr pn}toků.

Dále upozoňujemq že prc umistěrrl startovací iámy ve vzdálenost meť!ša ngž í5'0 m
od vzdušnó p.ty ochr.nnÓ hrázc je nutnó mlt souhles přlslušnóho vodoprávnlho ůřadu.

c) z tilodbk malttoprávnlch vzthů sděluteme, že se navržcný záměr do$ká maietku státt't
(pozemky paÍc. e 161714, 161915, 1616125' 27E3/57 a 27E35B' k.ú. Pardubice), k němuŽ vy{<onává
pÉrro vlastrlka Povodl Labe, státrl podnik, a z tohoto důvodu bude účashlkem plípadnýů správnlďt
řlzenl' vedených k tomuto záměru pďle vodnlho nebo stavebního zákona. Podmlnkou pm udělenÍ
souhlasu vlastrrÍka pozemku (nebo stavby) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovenÍm $184a
zákona č. 183/2006 Sb., o ri,zemnlm plánovánÍ a stavebnÍm řidu' rc znitnl pozděišich předpisů' ie
maietkopráwrl vypořádánlzáměrcrn (stavbou, činnostl) dotčeného majctku státu.

Ve věci uzaťonÍ přlslušných smluvnÍch vztahů sc brmou žádosti
stanoviska) obraťte na PovodÍ Labc' státstí

muslbýt
doplněna o následujlcÍ

kontaklnÍ údaje žadatele,
identifikačnl údaje smluvnl sřany. přTpadně zp|nomocněnl pro zasfupujÍcl osobu'
katasffiIni situačnl výlaes z prt{ektové dokumentace se ákresem Btalého a dďasného záboru
pozemků, vě€tně vyčislenÍ tilďtto záborťt
gaomeůid<ý plán pro vyrrezení roaahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x otiginál)'
věeEtě vyčislenl pbďty věcného bňemene.

o

a

a

Podminky udďenÍ souhhsu vlashlka pozemků se stavebnÍmizáměry cizÍďr stavcbníků rcalizovaných
na určeném majetku (pozcmciďr nebo stavbách) Povodl Labe, státrí podnik (dle $í8aa stavebniho
zákona) v návaznosti na nezbytré majeť<oprávnivypořádánÍ jsou popsány na sHnkáďt www.ola.cz-
často kladené dotazy - lnbtmace pro žadatele.

V dalšich vodopÉvních a jiných správnÍch řízenlďr nebo jednánich vedenýÓ ve věci. ke ktere je vydáno
toto stanovisko, bude Povodí Labe' stářt! ik zastupovat sloŽka Povodí Labe. stáÚtí

Mistem pro
doručován rozhodnutí, zůstává PovodíLabe, státtí podnik' VítaNejedlého
951' 500 03 Hradec Králové.



Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutÍ nebo jiného opatřenÍ vodoprávnÍho nebo jiného
správního Úřadu' nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydánÍ, pokud v této době nebylo
vyuŽito pro vydánÍ platného rozhodnutí nebo liného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

vedoucl odboru
péče o vodnl zdroje

Na vědomÍ: PL-
PL-


