
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK 
Stavební úřad 

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 
 

Čj.: 17692/2010/STAV-3 
Spisová značka: 17692/2010/STAV 
Počet listů/příloh/listů příloh: 2/0/0 
  
Vyřizuje: Iveta Dušková 
Telefon: 465 670 342 
E-mail: i.duskova@muzbk.cz 
  
Datum: 12.07.2010 

  

 Obec Helvíkovice 
Helvíkovice 3 
564 01 ŽAMBERK 

v zastoupení 

VIS Vodohospodářsko-inženýrské 
služby, spol. s r.o. 
Na Střezině 1079 
500 03  HRADEC KRÁLOVÉ 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad Žamberk, Stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“, a jako stavební úřad místně příslušný 
dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen „správní řád“, posoudil ve zjednodušeném územním řízení žádost o změnu 
územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 30.06.2010 podala Obec Helvíkovice, IČ: 
005 80 929, Helvíkovice 3, v zastoupení VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. 
s r.o., IČ: 481 53 362, Na Střezině 1079, Hradec Králové (dále jen „žadatel“), a na základě 
toho   p o v o l u j e   ve zjednodušeném územním řízení podle § 95 odst. 1 stavebního 
zákona, s přihlédnutím k § 94 odst. 1 a odst. 4 stavebního zákona,  
 

změnu územního rozhodnutí o umístění stavby 
 

„kanalizace Helvíkovice“ na pozemcích parc. č. 60/2, 66, 60/1, 1091/5, 1153/8, 1153/5, 
1155/2, 1153/4, 1425/4, 1467/1, 1467/8, 1467/4, 1543/1, 1546/2, 1546/1, 19/8, 19/9, 1202/6, 
19/11, 19/12, 19/13, 1452/1, 1042, 991/6, 60/3, 1475/1, 69/1, 81/4, 83/2, 81/1, 83/1, 1469, 
102/5, 86/3, 1470, 106/1, 131/1, 1478/1, 129/2, 134, 129/1, 135/3, 135/1, 1477, 1506/2, 
1506/1, 1486, 177/2, 177/1, 172/2, 171, 167/1, 1480, 1465/10, 836/5, 836/7, 836/2, 838, 
1462/1, 840/1, 334/11, 143/2, 1479/1, 128, 141, 140/1, 138, 1543/2, 200/12, 1502/10, 200/1, 
200/11, 201/4, 223/1, 223/2, 1499, 224, 226/1, 233/1, 233/2, 1479/2, 155, 156/1, 1543/3, 
199/1, 829, 793/4, 159, 160, 1502/9, na pozemcích ve zjednodušené evidenci 1156/2 (PK), 
1475/2 (EN), 1435 (PK), 1153/9 (EN), 1153/7 (EN), 98 (PK), 1471 (PK), 100 (PK), 101 
(PK), 102/1 (PK), 1544/13 (GP), 1544/15 (GP), 146/1 (PK), 146/2 (PK), 86 (PK), 97 (PK), na 
stavebních parcelách č. 8, 34, 36, 85/2, 82, 52, 75, 35, 42, 58, 281, 49 v kat. území 
Helvíkovice a na pozemcích parc. č. 2490, 3878/1 a 2503/2 v kat. území Žamberk (dále jen 
„stavba“), v tomto rozsahu: 

- změna umístění stavby z důvodu jiných podkladů pro územní rozhodnutí (resp. stavební 
povolení), kdy je do pozemků dotčených stavbou (SO 04 Výtlak V1) zahrnut i pozemek 
parc. č. 3883 v katastrálním území Žamberk, který je součástí toku Divoká Orlice. 

 
Účastník řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu): 
Obec Helvíkovice, IČ: 005 80 929, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk 
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Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna, jak je navržena v situačním výkresu projektové dokumentace 
zpracované Ing. Martinem Hermanem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0601853, VIS spol. s r.o., Hradec 
Králové, tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků a staveb. Jako stavební 
pozemky se vymezují výše citované pozemky nebo jejich části, které jsou takto označeny 
v situačním výkresu. 

2. Žádost o stavební povolení ke zřízení vodního díla bude předložena Městskému úřadu 
Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, jako příslušnému speciálnímu 
stavebnímu úřadu pro stavby vodních děl, se všemi potřebnými podklady a doklady ke 
stavebnímu řízení. 

3. Budou dodrženy podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby ze stanoviska 
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, ze dne 19.04.2010: 
1) Navržený způsob křížení kanalizace s vodním tokem Divoká Orlice bude realizován 

dle normy ČSN 75 21 30. 
2) U křížení prováděného překopem vodního toku Divoká Orlice bude zpracován 

povodňový plán, který odsouhlasí Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, 
vodohospodářský dispečink. 

4. Dále budou dodrženy podmínky uvedené v územním rozhodnutí o umístění stavby čj. 
27146/2008/STAV-7 ze dne 26.01.2009. 

 
Poučení 

 
Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze 
v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, 
připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena 
ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů. 

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v uvedené lhůtě nahlédnout u Městského 
úřadu Žamberk, Stavebního úřadu, v úřední dny (pondělí a středa 8:00-11:00, 12:00-17:00 hod., 
čtvrtek 8:00-11:00 hod.), v ostatní dny po telefonické domluvě. 

Žadatel v souladu s ust. § 95 odst. 3 stavebního zákona zajistí, aby návrh výroku územního rozhodnutí 
byl bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se 
má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu. Náležitosti této informace jsou uvedeny v § 8 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popř. jiný podklad, 
z něhož lze usuzovat o architektonické a urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. Pokud by 
žadatel uvedenou povinnost nesplnil, dopustil by se jako fyzická osoba přestupku dle ust. § 178 odst. 1 
písm. e) stavebního zákona, v případě žadatele jako právnické nebo podnikající fyzické osoby by se 
dopustil správního deliktu dle ust. § 180 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. 

 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 

 
 
 
Iveta Dušková 
referentka (oprávněná úřední osoba) 
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Doručí se: 
 
Účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona: 
Žadatel: 
Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk v zastoupení 
VIS Vodohospodářsko-inženýrské stavby, spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec 
Králové 
Obec v místě stavby: Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk  
Další účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 82 Hradec Králové 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
VENCL SERVIS VaK, s. r. o., Albertova 1393, 564 01 Žamberk 
 
Dotčené orgány (doporučeně na dodejku): 
Obecní úřad Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 
125,  532 11 Pardubice 
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166, 564 
01 Žamberk 
 
Úřady obcí (k vyvěšení na úřední desku a k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení): 
Městský úřad Žamberk 
Obecní úřad Helvíkovice 
 

UPOZORNĚNÍ ! 
Vyvěšení tohoto dokumentu okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 
500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk a Obecní úřad Helvíkovice. 
Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu. 

Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 ost. 2 správního řádu). 
 
 
Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
(podpis a razítko)        (podpis a razítko) 
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