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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5
vodního zákona a § 15 odst. 1 odst. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný k vydání společného
povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:
Obec Kočí, IČO 00270288, Kočí č. p. 92, 538 61 Kočí
I.

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona
vydává společné povolení

k souboru staveb označených:
„Splašková kanalizace a ČOV Kočí“
(dále jen „soubor staveb“).
Základní údaje o umístění souboru staveb:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Název vodního toku (dle CEVT)
Číselný identifikátor vodního toku (dle CEVT)
Čísla hydrologického pořadí (dle HEIS)
Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)

Pardubický
Kočí
667633
Kočí
st. p. 12, 22/2, 201/1, 201/3, 201/4,
parc. č. 20/1, 20/2, 24/1, 24/6, 39/4, 40/1,
42/4, 44, 55/1, 147/3, 158/15, 995/2, 995/44,
997/4, 997/6, 997/37, 1004/1, 1004/38,
1004/50, 1004/56, 1004/93, 1019/2, 1019/3,
1021, 1023, 1024/4, 1024/20, 1029/2, 1029/3,
1029/4, 1029/5, 1043/5, 1054/4, 1057/2,
1071/2, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 1071/7,
1083/1, 1519, 1523, 1524, 1532, 1621/2,
2044, 2090/4, 2090/22
Kočský potok
10185473
1-03-03-1030-0-00
HSL_1090 Novohradka od toku Krounka
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Říční km vodního toku (dle GISyPo)
Přímé určení polohy - konec stavby (S-JTSK)
Přímé určení polohy - začátek stavby (S-JTSK)

po ústí do toku Chrudimka
3,6 km
1070925, 642724
1071975, 642910

Popis souboru staveb a účel staveb:
Bude vybudována nová oddílná kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitostí v zastavěné části obce
Kočí na novou centrální čistírnu odpadních vod s kapacitou 1000 EO. Areál ČOV se bude celý nacházet
na pozemku parc. č. 2044 v katastrálním území Kočí (u jeho severní hranice). Přečištěné odpadní vody
budou odváděny odtokovým potrubím do výustního objektu na pozemku parc. č. 1524 v katastrálním
území Kočí, kde budou vypouštěny do vodního toku Kočský potok (IDVT 10185473).
Jedná se o soubor staveb, který je členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 Splašková kanalizace - Je navrženo celkem 5089,00 m nových stok gravitační splaškové
kanalizace, vedených převážně po veřejných pozemcích (komunikace, chodníky, travnaté plochy). Jedná
se o stoky A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, B, B-1, B-2, C, C-1, C-2, D, D-1, D-1-1, D-2, E,
E-1 a E-2, všechny v dimenzi DN250 nebo DN300. Kanalizační přípojky nejsou součástí uvedené
stavby. Na stokách je navrženo celkem 137 šachet - jedná se o vstupní celoprefabrikované těsněné šachty
DN 1000, v místě stísněných podmínek o plastové revizní šachty DN 600.
Kanalizační stoky budou umístěny na pozemcích st. p. 12, 22/2, 201/1, 201/3, 201/4, parc. č. 20/1, 20/2,
24/1, 24/6, 39/4, 40/1, 42/4, 44, 55/1, 147/3, 158/15, 995/2, 995/44, 997/4, 997/6, 997/37, 1004/1,
1004/38, 1004/50, 1004/56, 1004/93, 1019/2, 1019/3, 1021, 1023, 1024/4, 1024/20, 1029/3, 1029/4,
1029/5, 1043/5, 1054/4, 1057/2, 1071/2, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 1071/7, 1083/1, 1519, 1523, 1532,
1621/2, 2044, 2090/4, 2090/22 v katastrálním území Kočí.
Umístěním stavby vzniká ochranné pásmo kanalizačních stok vymezené podle § 23 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
SO 02 Stavební část ČOV - V ČOV bude probíhat mechanické a následně biologické čištění. Vlastní
ČOV je navržena v monobloku (všechny nádrže a technologie v jednom zakrytém objektu), se sedlovou
střechou o sklonu 300 s krytinou z betonových střešních tašek hnědé barvy. Celkové vnější rozměry ČOV
jsou 14,80 m x 8,90 m, výška ČOV od úrovně terénu je 7,00 m, dno nádrží je 6,00 m pod úrovní podlahy.
Nadzemní část je navržena ze zdiva z cihelných bloků, s bílou omítkou, plastovými bílými okny
a hnědými dveřmi a vraty. Budova bude umístěna 8,40 m od hranice s pozemkem parc. č. 2069
v katastrálním území Kočí a 11,40 m od hranice s pozemkem parc. č. 1524 v katastrálním území Kočí.
V přízemí budovy je navržena místnost mechanického předčištění, chodba, místnost obsluhy, sociální
zařízení a dmýchárna. U objektu je navržena nádrž s dávkovacím čerpadlem pro dávkování látky
pro chemické srážení fosforu.
SO 03 Stavební část ČS1 a výtlaky z ČS1 do ČOV - V areálu ČOV je navržena čerpací stanice ČS1
v kruhové prefabrikované jímce DN 2500 o hloubce 5,80 m. V této čerpací stanici budou 2 čerpadla
(jedno v provozu, druhé jako rezerva), Z ČS1 budou odpadní vody přivedené kanalizační stokou A
čerpány pomocí výtlaků (potrubí PE d90, délka 8,00 m) do objektu ČOV. Je navržen havarijní přepad
z čerpací stanice ČS1, který bude zároveň sloužit jako havarijní obtok ČOV. Na přítoku do ČS1 je proto
navržen česlicový koš pro hrubé mechanické předčištění odpadních vod.
SO 04 Areál ČOV - Celková plocha areálu je 845 m2, je navrženo oplocení celého areálu (drátěné
pletivo s ochrannou vrstvou z PVC tmavě zelené barvy, výšky 1,8 m, na ocelových plotových sloupcích
s betonovými patkami, celková délka 115,00 m a dvoukřídlá brána o šířce 4,00 m z ocelových profilů
s výpletem z pletiva), zpevněné plochy pro otáčení a parkování vozidel (asfaltové plochy o výměře
213 m2, dlážděné plochy z betonové dlažby o výměře 68 m2) a travnaté plochy o výměře 386 m2.
Oplocení bude v délce 40,00 m vedeno podél hranice s pozemkem parc. č. 2069 v katastrálním území
Kočí, v délce 23,00 m ve vzdálenosti 6,80 – 6,30 m od hranice s pozemkem parc. č. 1524 v katastrálním
území Kočí.
SO 05 Odtok a obtok ČOV, výustní objekt – Objekt SO 05 se bude nacházet na pozemcích
parc. č. 1524 a 2044 v katastrálním území Kočí, Vyčištěná voda bude odváděna do odtoku vyčištěné vody
z ČOV, na kterém bude Parshallův žlab pro měření průtoku. Za měrným objektem budou do odtoku
svedeny i srážkové vody ze střechy objektu ČOV. Odtok je navržen v délce 44,5 m z potrubí DN 300. Je
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na něm stavební rezerva pro případné budoucí vložení třetího stupně čištění. Výustní objekt o rozměrech
3,00 m x 2,00 m je navržen v levém břehu Kočského potoka. Havarijní obtok je navržen v délce 29,00 m
z potrubí DN 300. Obtokové vody budou rovněž měřeny Parshallovým žlabem.
SO 06 Vodovodní přípojka k ČOV - Je navržena vodovodní přípojka o délce 301,00 m napojená
na stávající vodovod na pozemku parc. č. 1029/2 v katastrálním území Kočí (v místě stávajícího chodníku
u komunikace I/17). Přípojka bude vedena po pozemcích parc. č. 1029/2, 1043/5, 1523, 2044, st. p. 201/1,
201/3 a 201/4 v katastrálním území Kočí. Voda bude přiváděna zejména pro sociální zařízení v ČOV
a dále pro příležitostný oplach a čištění technologie ČOV.
SO 07 Přípojka NN k ČOV - přípojka NN o délce 264 m, vedená po pozemcích parc. č. 1043/5, 1523,
2044, st. p. 201/1, 201/3 a 201/4 v katastrálním území Kočí bude zajišťovat elektrickou energii
pro provoz ČOV a ČS1. Na stávající infrastrukturu se napojuje na pozemku st. p. 201/3 v katastrálním
území Kočí.
SO 08 Příjezdová komunikace k ČOV – na pozemku parc. č. 2044 v katastrálním území Kočí (u jeho
severní hranice) je navržena příjezdová komunikace v šířce 3,00 m o délce 50,50 m s povrchem
z asfaltového betonu ACO 11+, napojená na stávající místní komunikaci. Pod novou komunikací je
navržen železobetonový propustek DN 300.
PS 01 Strojní část ČOV a ČS1 - Strojní zařízení budou tvořit v objektu ČOV čerpadla, mamutky, strojní
jemné česle, dmychadla, rozvody vzduchu, technologické rozvody, obslužné lávky nad aktivační nádrží,
vsazená kuželovitá dosazovací nádrž a v objektu ČS1 čerpadla, potrubí a armatury. Dále se jedná o nádrž
a dávkovací čerpadlo pro chemické srážení fosforu.
PS 02 Technologická elektroinstalace ČOV a ČS1 - Je navržena technologická elektroinstalace ČOV
ve vlastním objektu ČOV a přenos dat.
Stavební objekty a provozní soubory SO 01 Splašková kanalizace, SO 02 Stavební část ČOV,
SO 03 Stavební část ČS1 a výtlaky z ČS1 do ČOV, SO 04 Areál ČOV, SO 05 Odtok a obtok ČOV,
výustní objekt, PS 01 Strojní část ČOV a ČS1, PS 02 Technologická elektroinstalace ČOV a ČS1 jsou
vodními díly a jsou stavbou hlavní souboru staveb.
Jejich účelem je odvádění odpadních vod z obce Kočí na novou centrální čistírnu odpadních vod, jejich
čištění a následné vypouštění do vod povrchových.
Vedlejšími stavbami souboru staveb jsou stavební objekty SO 06 Vodovodní přípojka k ČOV,
SO 07 Přípojka NN k ČOV a SO 08 Příjezdová komunikace k ČOV.
Účelem vodovodní přípojky je přivádění vody do objektu ČOV, kde bude následně využívána zejména
pro sociální zařízení a dále pro příležitostný oplach a čištění technologie ČOV. Vodovodní přípojka
nebude sloužit k požárním účelům.
Účelem přípojky NN je přívod elektrické energie pro provoz ČOV a ČS1 v areálu ČOV.
Účelem příjezdové komunikace k ČOV je přímé připojení areálu ČOV na pozemní komunikaci.
Dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, není stavební objekt SO 08 účelovou komunikací, ale sjezdem. Jeho realizace dle ustanovení
§ 79 odst. 2 písm. i) a § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona nevyžaduje vydání žádného opatření
ze strany stavebního úřadu.
Zařízení staveniště bude na stavbou dotčených pozemcích ve vlastnictví stavebníka, při stavbě kanalizace
bude v obci Kočí umístěno více menších dočasných zařízení staveniště dle průběhu a postupu prací.
II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona
stanovuje
podmínky pro umístění a provedení souboru staveb:
1.
2.
3.

Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2021.
Stavba bude umístěna v souladu s katastrálním situačním výkresem v měřítku 1 : 6 250, který je
v příloze tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví
při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby
oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna
tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody
a přejezdy v nejnutnější míře.
Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých
podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu
výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno
provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou
prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou
prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno
správci poškozené sítě.
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude před jejich záhozem přizván zástupce
správce sítě ke kontrole.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy v oblasti
odpadového hospodářství - Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie
prostředí:
a) Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů.
b) Výkopová zemina bude přednostně využita k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná
zemina bude předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů. Pokud bude výkopová zemina využita na jiných pozemcích, než budou
pozemky této stavby, bude dodržena vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
c) Odpady budou tříděny dle druhu a kategorie vmístě stavby a budou předány pouze oprávněné
osobě ze zákona o odpadech k převzetí odpadů.
d) Dodavatel stavby předá veškeré doklady likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi.
Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou na MěÚ Chrudim, OŽP předloženy doklady
o předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.). Čestné prohlášení
není dostačujícím dokladem.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy v oblasti ochrany
ZPF - Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí:
a) Před zahájením stavby bude vytyčena odsouhlasená plocha (tj. 1214 m2) a bude zajištěno její
nepřekročení.
b) V místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 36 cm o celkové
kubatuře cca 243 m3.
c) Ornice bude dočasně uložena na pozemku parc. č. 2044 v k. ú. Kočí. Část ornice o objemu
150 m3 bude využita na ozelenění areálu ČOV a zbývající část bude využita na nezastavěné části
pozemku p. č. 2044 v k. ú. Kočí. Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice
před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou
vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování
a rozprostření budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
d) Za trvalé odnětí půdy pro stavbu areálu čistírny odpadních vod nebude v souladu ustanovením
§ 11a odst.. 1 písm. f) předepsán odvod.
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e) Za trvalé odnětí půdy pro stavbu příjezdu k čistírně bude v souladu s § 11 zákona předepsán
odvod ve výši 28 671,- Kč. V souladu s § 9 odst. 9 zákona je výše odvodů stanovena pouze
orientačně. Konečná výše bude stanovena v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona.
Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Chrudim.
f) Povinný doručí Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí kopii pravomocného
rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci
a nejpozději 15 dnů předem zahájení realizace záměru, a to písemně.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy v oblasti státní
památkové péče - Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek
památkové péče:
Realizace předmětných prací je přípustná při splnění ohlašovací povinností z hlediska archeologie.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska silničního správního úřadu Městský úřad Chrudim, Odbor
dopravy č. j. CR 015602/2018 ODP/Pe ze dne 5. 3. 2018:
a) Do stávajícího dopravního prostoru silnic III. třídy a ÚK nebude osazena a ani do něho nebude
zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, pilířky, poklopy
šachet apod.).
b) Křížení kanalizace se silnicí a ÚK bude provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k narušení
stability konstrukce pozemních komunikací.
c) Zemina z výkopu (výkopek), včetně materiálu potřebného k uložení zařízení a k uvedení silnice
do odpovídajícího stavu, nebude skladována na silnici. Výkopek bude odvážen na mezideponii,
aby nedocházelo k omezování provozu na pozemních komunikacích a k jejich znečišťování.
d) Stavebně technické podmínky pro uvedení silnice po zvláštním užívání do požadovaného stavu je
nutné projednat samostatně s majetkovým správcem silnice – Správa údržba silnic Pardubického
kraje. Tyto podmínky budou stanoveny i ve vydaném rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace.
e) Zvláštní užívání silnic dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků, umísťování věcí nebo
materiálů) a omezení provozu na silnicích uzavírkami a objížďkami bude předem povoleno
rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy. O vydání povolení je nutné požádat
v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací (k tomu doložit
podmínky zvláštního užívání od SÚS Pardubického kraje).
f) Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému
omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace,
budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přenosného
dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady.
g) Všechny dotčené pozemní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy
narušovány znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které
nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, bude odstraněno ihned po skončení stavebních
prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace.
h) O stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení k umístění přenosných dopravních
značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III.
třídy, na místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci je nutné požádat Městský
úřad Chrudim, Odbor dopravy. K uvedené úpravě provozu bude doloženo písemné vyjádření
Policie České republiky, Krajského ředitelství pardubického kraje, Územního odboru Chrudim,
Dopravního inspektorátu.
i) Dále budou provedena další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např. ohrazení,
oplocení, osvětlení) místa stavby (aby nedošlo k omezení nebo ohrožení provozu na přilehlých
pozemních komunikacích) dle stávajících platných předpisů.
j) Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na základě
tohoto stanoviska a které se týkají zájmů chráněných Městským úřadem Chrudim, Odborem
dopravy, budou v dostatečném předstihu předloženy odsouhlasení.
14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy v oblasti
zajišťování obrany státu - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů:
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a) Po dobu realizace bude zachována průjezdnost silnice I/17 v celém profilu. Pokud bude
zachování průjezdnosti nemožné, lze omezit průjezdný úsek za podmínky zajištění jeho
minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů vojenských kolon.
b) V případě úplné uzavírky silnice budou zabezpečeny objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů
min. 70 t,
- směrové poloměry oblouků
20 – 30 m,
- podjezdná výška
4,5 m,
- šířka vozovky
7 m.
c) Při uzavírce silnice I/17 bude tato skutečnost oznámena Regionálnímu středisku vojenské
dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č. 973 251 519)
min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

III. podle § 15 odst. 3 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona
stanovuje
podmínky pro užívání staveb vodních děl:
1. V souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona lze stavbu vodního díla užívat pouze
na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
2. K žádosti o kolaudační souhlas pro užívání stavby čistírny odpadních vod budou mimo jiné doloženy
doklady o splnění podmínek dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví a zpráva o vyhodnocení
výsledků zkušebního provozu za minimálně 12 měsíců.

IV. Podle § 94p odst. 1 a § 115 odst. 2 stavebního zákona
ukládá provedení zkušebního provozu
čistírny odpadních vod obce Kočí za podmínek:
1. Doba zkušebního provozu ČOV je stanovena na dobu maximálně 24 měsíců.
2. Před zahájením zkušebního provozu požádá stavebník o kontrolní prohlídku stavby. Zkušební provoz
může být zahájen až po provedení kontrolní prohlídky stavby, předložení všech potřebných dokladů
a sdělení vodoprávního úřadu, že zkušební provoz může být zahájen. Ke kontrolní prohlídce stavby
budou mimo jiné předloženy protokoly o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci
a protokoly o převzetí dotčených pozemků pod komunikacemi ve správě Správy a údržby silnic
Pardubického kraje a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.
3. Nakládání s vodami ve zkušebním provozu bude realizováno v rozsahu povolení uděleného
ve výrocích VI. a VII. tohoto rozhodnutí.
4. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy v oblasti ochrany
veřejného zdraví – Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní
pracoviště Chrudim, oddělení hygieny práce:
Měřením bude ověřena hlučnost provozu ČOV v noční době vůči nejbližší obytné zástavbě (tzv.
venkovní chráněný prostor staveb) – a to před čp. 117. Protokol o měření bude předložen na KHS.
Podmínka vyplývá z požadavku § 30 zákona č. 258/2000 Sb.

V.

Podle § 15 odst. 3 vodního zákona
ukládá předložení provozního řádu ČOV

před zahájením zkušebního provozu ČOV obce Kočí.
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VI. podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení
k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
z čistírny odpadních vod obce Kočí
(dále jen „nakládání s vodami“).
Místo nakládání s vodami
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Název vodního toku (dle CEVT)
Číselný identifikátor vodního toku (dle CEVT)
Čísla hydrologického pořadí (dle HEIS)
Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)
Říční km vodního toku (dle GISyPo)
Přímé určení polohy (S-JTSK)
Rozsah nakládání s vodami:
Průměrné navržené
Maximální navržené
Maximální denní navržené
Maximální měsíční navržené
Roční navržené
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští

Pardubický
Kočí
667633
Kočí
1524
Kočský potok
10185473
1-03-03-1030-0-00
HSL_1090 Novohradka od toku Krounka
po ústí do toku Chrudimka
3,6 km
1070925, 642724

1,82 l/s
5,82 l/s
150 m3
7070 m3
54,75 tis. m3
12

Povolená jakost vypouštěných odpadních vod:
a) BSK5
b) CHSKCr
c) NL
d) N-NH4
g) Pcelk
a) BSK5 přípustná hodnota 'p'
a) BSK5 maximální hodnota 'm'
b) CHSKCr přípustná hodnota 'p'
b) CHSKCr maximální hodnota 'm'
c) NL přípustná hodnota 'p'
c) NL maximální hodnota 'm'
d) N-NH4 hodnoty průměru
d) N-NH4 maximální hodnota 'm'
g) Pcelk hodnoty průměru
g) Pcelk maximální hodnota 'm'

0,580 t/r
2,740 t/r
0,640 t/r
0,438 t/r
0,110 t/r
18 mg/l
25 mg/l
70 mg/l
120 mg/l
20 mg/l
30 mg/l
8 mg/l
15 mg/l
2 mg/l
5 mg/l

Popis:
Jedná se o vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV obce Kočí do vod povrchových (vodní tok
Kočský potok) na pozemku p. č. 1524 v katastrálním území Kočí.

str. 7/17

č. j. CR 056543/2018 OŽP/Ru - 0034

VII. Podle § 9 odst. 1 vodního zákona
stanovuje
povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1. Doba povoleného nakládání s vodami: do 31. 7. 2023
2. Za účelem evidence a kontroly bude měřen a evidován objem vypouštěných odpadních vod. Měření
bude prováděno měrným Parshallovým žlabem.
3. Pro posouzení dodržení hodnot stanovených emisních limitů ukazatelů znečištění vypouštěných
odpadních vod budou v místě na výusti z čistírny odpadních vod sledovány s četností 12 × v období
kalendářního roku ukazatele znečištění CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4+ a Pcelk. Jedná se o dvouhodinové
směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry
vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu kalendářního roku. Odběry musí být prováděny
za běžných provozních podmínek a nesmí být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových
deštích a povodních. Mimo limitovaných ukazatelů znečištění bude sledován i ukazatel N-NO3.
4. Odběry vzorků a jejich přepravu do oprávněné laboratoře musí provádět prokazatelně odborně
způsobilá osoba.
5. Rozbory vzorků podle podmínky č. 3 bude provádět oprávněná laboratoř (seznam zveřejňuje
Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) způsoby dle technických norem nebo norem
pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Výsledky
rozborů vzorků budou přehledně evidovány.
6. Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění (t/rok) pro stanovenou
znečišťující látku nebo skupinu látek stanovených v tomto povolení je rozhodující součin ročního
objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních
vod.
7. Stanovené přípustné koncentrace „p“ pro ukazatele BSK5, CHSKCr, NL nejsou aritmetické průměry
za kalendářní rok a při stanovené četnosti odběrů mohou být překročeny maximálně 2 × v období
kalendářního roku. Stanovené maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovené
aritmetické průměry koncentrací „průměr“ pro N-NH4+ a Pcelk jsou aritmetické průměry koncentrací
za kalendářní rok a nesmí být za kalendářní rok překročeny. Ve výsledcích jednotlivých rozborů
v průběhu kalendářního roku být překročeny mohou do maximální koncentrace „m“. Stanovené
maximální hodnoty „m“ pro BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+ a Pcelk jsou nepřekročitelné. Stanovená
maximální hodnota „m“ pro N-NH4+ platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku
z biologického stupně vyšší než 12 °C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než
12 °C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byly tři měření vyšší než 12 °C.
8. Každoročně vždy do 31. 1. následujícího roku budou výsledky stanovených měření předkládány
zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění:
Dne 27. 6. 2018 podala Obec Kočí, IČO 00270288, Kočí č.p. 92, 538 61 Kočí, prostřednictvím
zmocněnce Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové 2 žádost o povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových a
o vydání společného povolení výše uvedeného souboru staveb. Dnem podání žádosti bylo zahájeno
správní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil
podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení.
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Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry
staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek
k jeho provádění. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným
územním plánem.
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Lubor Dítě (autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, identifikační číslo ČKAIT – 0602230) v dubnu 2018.
K předmětnému souboru staveb vydal orgán územního plánování Městský úřad Chrudim, Odbor
územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování závazné stanovisko
podle § 96b stavebního zákona ze dne 4. 7. 2018, č. j. CR 031631/2018 ÚPR/HK. Závazné stanovisko je
souhlasné, s podmínkou realizace stavby dle předložené dokumentace.
K obecným stavbám přípojek vydal obecný stavební úřad Městský úřad Chrudim, jako stavební úřad
příslušný k umístění těchto staveb, závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona
ze dne 1. 8. 2018, č. j. CR 050750/2018 STO/CL. Závazné stanovisko je souhlasné, s podmínkou
realizace stavby dle předložené dokumentace.
Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Český hydrometeorologický ústav - hydrologické údaje povrchových vod vodního toku Kočský potok
v profilu VK Kočí, pod mostem – cca 3,/805 ř.km
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
oddělení hygieny práce – souhlasné závazné stanovisko č. j. KHSPA 08163/2018/HP-CR ze dne
23. 5. 2018
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - souhlasné závazné stanovisko
č. j. HSPA-4-244/2018 ze dne 30. 5. 2018 – bez podmínek
- Městský
úřad
Chrudim,
Odbor
životního
prostředí
souhrnné
stanovisko
č. j. CR 031638/2018 OŽP/Ry ze dne 30. 5. 2018
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - souhlasné závazné
stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství č. j. CR 032597/2018 OŽP/Ml
ze dne 22. 5. 2018
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - souhlasné závazné
stanovisko orgánu státní správy v oblasti ochrany ovzduší č. j. CR 001946/2018 OŽP/Ml ze dne
24. 1. 2018 – bez podmínek
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – souhlasné závazné
stanovisko orgánu ochrany ZPF č. j. CR 039818/2018 OŽP/Mk ze dne 25. 6. 2018
- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče – souhlasné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče
č. j. CR 034166/2018 OŠK/NL ze dne 22. 5. 2018
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – stanoviska silničního
správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
č. j. CR 015602/2018 ODP/Pe ze dne 5. 3. 2018 a č. j. CR 039884/2018 ODP/Pe ze dne 13. 6. 2018;
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic (umístění inženýrské sítě nebo jiného podzemního
vedení v silničním pozemku) č. j. CR 015668/2018 ODP/Pe ze dne 5. 3. 2018
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - rozhodnutí silničního
správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnic (umístění inženýrských a jiných nadzemních
nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku) č. j. KRÚ 13169/2018-Ky ze dne
14. 2. 2018
- Obecní úřad Kočí - rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnic
(umístění inženýrských a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním
pozemku) ze dne 12. 12. 2017
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko orgánu
ochrany přírody zn. 78258/2017/OŽP/Pe ze dne 12. 12. 2017 a vyjádření orgánů státní správy odboru
životního prostředí a zemědělství č. j. KRÚ 36264/2018/OŽPZ/UD ze dne 21. 5. 2018
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- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů - závazné
stanovisko
dotčeného
orgánu
státní
správy
v oblasti
zajišťování
obrany
státu
sp. zn.: 7593/72760/2018-1150-OÚZ-PCE
- Obec Kočí – souhlasné stanovisko ze dne 12. 12. 2017
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce vodního toku
č. j. PVZ/18/19902/Hz/0 ze dne 12. 6. 2018
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření č. j. 637575/17 ze dne 12. 6. 2017 a
č. j. 610306/18 ze dne 14. 5. 2018
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření zn. 1098386649 ze dne 6. 6. 2018, sdělení zn. 0100945741 ze dne
25. 6. 2018, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č. 17_SOBS01_4121359537 ze dne 18. 12. 2017 a smlouva o uzavření budoucí
smlouvy
o připojení
odběrného
elektrického
zařízení
k distribuční
soustavě
č. 17_SOBS01_4121359528 ze dne 18. 12. 2017
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření zn. 244/TD/18 ze dne 16. 5. 2018
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5001530670 ze dne 12. 6. 2017 a vyjádření zn. 5001720954
ze dne 24. 5. 2018
- NET4GAS, s.r.o. – vyjádření zn. 5094/17/OVP/N
- Telco Pro Services, a.s. sdělení zn. 0200771362 ze dne 25. 6. 2018
- MERO ČR, a.s. – vyjádření č. j. 2017/06/11534 ze dne 12. 6. 2017
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy – stanovisko k dokumentaci
zn. SUSPK/3391/2018 ze dne 13. 6. 2018 a souhlas ke zvláštnímu užívání silnice pro umístění
inženýrských sítí zn. SUSPK/8592/2017 ze dne 18. 1. 2018
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – souhlas vlastníka a majetkového správce silnice I/17 k umístění
inženýrských sítí do stavby silnice/silničního pozemku č. j. 000583/38200/3/Hro/2018 ze dne
1. 2. 2018 a č. j. 0030033/38200/3/Hro/2018 ze dne 21. 5. 2018
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor
odloučené pracoviště Pardubice - sdělení č. j. UZSVM/HPU/5408/2018-HPUM ze dne 22. 6. 2018
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní
inspektorát v Chrudimi – vyjádření o existenci sdělovacího vedení č. j. KRPE-44098-16/ČJ-20171700IT ze dne 12. 7. 2017 a závazné stanovisko k návrhu připojení sousední nemovitosti k silnici nebo
místní komunikaci č. j. KRPE-39619-1/ČJ-2018-170306 ze dne 6. 6. 2018
Byly doloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků ve smyslu § 184a stavebního zákona vyznačené
na situačních výkresech dokumentace.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je stavba
vodního díla, stavbou vedlejší je stavba vodovodní přípojky, přípojky NN a sjezdu. Vodoprávní úřad je
dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení
k souboru staveb.
Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení a zároveň s ohledem na vydání
povolení k nakládání s vodami se jedná o společné povolení podle § 115 odst. 12 vodního zákona.
Stavba přípojek nevyžaduje dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona stavební
povolení ani ohlášení, vyžaduje však územní souhlas. Stavba sjezdu dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. i)
a § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona nevyžaduje vydání žádného opatření ze strany stavebního
úřadu.
Přesné umístění celého souboru staveb na pozemcích ani minimální vzdálenosti od hranic pozemků
a sousedních staveb nelze vzhledem k jeho charakteru a rozsahu stanovit, z tohoto důvodu je nedílnou
str. 10/17

č. j. CR 056543/2018 OŽP/Ru - 0034

součástí rozhodnutí situační výkres. Rovněž půdorysnou velikost, výšku a tvar nelze jednoznačně určit
u celého souboru staveb.
Podmínky dotčených orgánů, správce povodí a vodního toku a správců technické infrastruktury jsou
zapracovány do projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, případně
do podmínek rozhodnutí silničních správních úřadů. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není
vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.
S ohledem na skutečnost, že stavba ČOV obsahuje technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit
funkčnost a způsobilost k bezpečnému užívání a vlastnosti provedené stavby včetně dodržení podmínek
stavebního povolení, vodoprávní úřad uložil provedení zkušebního provozu.
Při svém rozhodování vodoprávní úřad vycházel i ze stanoviska správce povodí, nezávislého odborného
orgánu, který v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 vodního zákona poskytuje stanovisko mimo jiné
pro vydání stavebního povolení k vodním dílům a pro vydání povolení k nakládání s vodami, ve kterém
posuzuje soulad záměru se zájmy sledovanými vodním zákonem, v daném případě ve věcech ochrany
vodních poměrů a ochrany vod.
Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný,
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Objem vypouštěných odpadních vod a emisní limity byly stanoveny dle návrhu žadatele, který je
v souladu se stanoviskem správce povodí a správce toku. Návrh žadatele a další podmínky rozhodnutí
stanovené vodoprávním úřadem jsou v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 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.
Vzhledem k nízkým průtokům ve vodním toku Kočský potok splňují emisní limity stanovené tímto
rozhodnutím požadavky dané uvedeným nařízením vlády pro ČOV kategorie 2001-10 000 (příloha č. 7 nejlepší dostupné technologie), jak bylo dohodnuto na jednání dne 30. 3. 2017, které proběhlo
před přípravou projektové dokumentace za účasti zástupců obce Kočí, Krajského úřadu Pardubického
kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství), Městského úřadu
Chrudim (Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství), Povodí Labe, státního podniku
a společnosti Multiaqua s.r.o.
Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod byla stanovena dle návrhu žadatele, v souladu se
stanoviskem správce povodí a vodního toku a ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona.
Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků
řízení:
Účastníci řízení o společném povolení souboru staveb:
Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (v souladu s ustanovením
§ 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou):
Obec Kočí, IČO 00270288, Kočí č.p. 92, 538 61 Kočí
Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 94k písm. b) stavebního
zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu
doručováno veřejnou vyhláškou):
Obec Kočí, IČO 00270288, Kočí č.p. 92, 538 61 Kočí
Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo
ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - § 27 odst. 1 správního řádu a § 109
písm. c) stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno
do vlastních rukou):
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
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Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. d)
stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou)
Jiří Bakeš, nar. 1.2.1964, Kočí č.p. 169, 538 61 Kočí
Jitka Požárová, nar. 5.12.1955, Kočí č.p. 108, 538 61 Kočí
Mgr. Marie Horáková, nar. 13.11.1955, Kočí č.p. 194, 538 61 Kočí
Ing. Radim Lukeš, nar. 5.3.1977, Kočí č.p. 193, 538 61 Kočí
Ing. Martin Lukeš, nar. 5.3.1977, Kočí č.p. 192, 538 61 Kočí
Vlasta Jirková, nar. 16.9.1956, Lidmily Malé č.p. 817, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Věra Kvapilová, nar. 17.7.1951, Václavská č.p. 640, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Josef Umlauf, nar. 25.7.1966, Bezručova č.p. 4238, 430 03 Chomutov 3
Ing. Pavel Umlauf, nar. 18.4.1970, Dobrovského č.p. 5706, 430 03 Chomutov 3
KAISER DATA s.r.o., IČO 45535981, Kočí č.p. 11, 538 61 Kočí
Oseva Agri Chrudim, a.s., IČO 47452471, Kočí č.p. 159, 538 61 Kočí
Salesiánská provincie Praha, Kobyliské náměstí č.p. 1000/1, IČO 00406929, Praha 8-Kobylisy, 182 00
Praha 82
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové 3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42,
128 00 Praha 2 – Nové Město
Daniel Kmošek, nar. 12.6.1969, Nerudova č.p. 894, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Růžena Bromová, nar. 29.12.1940, Za Pasáží č.p. 1342, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Barbora Prokešová, DIS., nar. 27.7.1984, Kočí č.p. 239, 538 61 Kočí
Jan Bačkovský, nar. 26.12.1985, Kočí č.p. 236, 538 61 Kočí
Ludmila Sodomková, nar. 6.2.1988, Kočí č.p. 236, 538 61 Kočí
Josef Boháč, nar. 6.10.1972, Kočí č.p. 225, 538 61 Kočí
Pavel Obolecký, nar. 9.8.1990, Podborská č.p. 58, 538 62 Hrochův Týnec
Josef Pelikán, nar. 9.4.1993, Malecká č.p. 1175, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Renata Boučková, nar. 19.11.1973, Kočí č.p. 238, 538 61 Kočí
Tomáš Koudelka, nar. 18.5.1990, Na Větrníku č.p. 1207, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Eliška Koudelková, nar. 5.2.1991, Svěchyňova č.p. 607, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Mgr. Kristýna Mašková, nar. 9.11.1985, Kočí č.p. 231, 538 61 Kočí
Jiří Klváček, nar. 28.11.1958, Kočí č.p. 229, 538 61 Kočí
Hana Klváčková, nar. 20.11.1955, Kočí č.p. 229, 538 61 Kočí
Petr Baťa, nar. 14.6.1984, Kočí č.p. 208, 538 61 Kočí
Daniel Felgr, nar. 7.12.1982, Kočí č.p. 240, 538 61 Kočí
Ivana Felgrová Štěpánková, nar. 9.9.1986, Kočí č.p. 240, 538 61 Kočí
Petr David, nar. 16.10.1968, Kočí č.p. 226, 538 61 Kočí
Lenka Davidová, nar. 11.6.1972, Kočí č.p. 226, 538 61 Kočí
Tomáš Vaněk, nar. 22.1.1990, Hradištní č.p. 1195, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Iva Sobolová, nar. 31.5.1991, Kočí č.p. 109, 538 61 Kočí
Ondřej Sobol, nar. 25.1.1989, Revoluční č.p. 1788/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Ing. Martin Kovář, nar. 20.1.1985, Devotyho č.p. 66, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2
Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) a § 27 odst. 2 a 3
správního řádu (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci řízení
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením
§ 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):
parc. č. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 100/1, 100/2, 1003/2, 1003/3, 1004/100, 1004/101, 1004/102, 1004/103,
1004/104, 1004/105, 1004/106, 1004/19, 1004/2, 1004/20, 1004/23, 1004/28, 1004/29, 1004/30, 1004/33,
1004/39, 1004/43, 1004/45, 1004/46, 1004/48, 1004/49, 1004/52, 1004/53, 1004/54, 1004/58, 1004/62,
1004/68, 1004/71, 1004/76, 1004/78, 1004/79, 1004/80, 1004/81, 1004/82, 1004/83, 1004/84, 1004/85,
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1004/86, 1004/87, 1004/88, 1004/89, 1004/90, 1004/92, 1004/94, 1004/95, 1004/96, 1004/97, 1004/98,
1004/99, 1007, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1008/4, 1010/1, 1010/2, 1011/1, 1012, 1014, 1017/1, 1017/2,
1020/1, 1020/2, 1022, 1024/17, 1024/18, 1024/19, 1024/21, 1024/5, 1024/9, 104, 1044/2, 1044/3, 1048/2,
1049/4, 1049/5, 1049/6, 1049/7, 105, 1051/2, 1051/5, 1054/2, 1054/3, 1071/6, 1075/5, 1078/1, 108/1,
108/2, 1083/2, 1083/3, 1083/4, 1083/5, 1083/6, 1083/7, 1083/8, 1083/9, 1084/2, 1087/1, 1087/2, 1094,
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 11, 110, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2, 1109,
111/1, 111/3, 111/4, 1112, 1118, 112/5, 1122, 1124, 1127, 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 118/1, 118/2,
118/3, 120, 121/1, 121/2, 125/2, 126, 128/1, 13, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 133, 135/1, 135/2,
139/1, 139/2, 14/1, 14/2, 140, 141, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5,
146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 147/1, 147/2, 147/4, 147/5, 15, 151, 152, 153/3, 153/4, 153/5, 1540,
158/11, 158/14, 158/19, 158/2, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/24, 158/27, 158/28, 158/29, 158/3,
158/30, 158/31, 158/32, 158/33, 158/34, 158/37, 158/38, 158/39, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8,
158/9, 16, 1621/1, 1621/3, 1621/4, 1621/5, 1621/6, 1621/7, 1621/8, 1636, 1638, 1670, 1677, 17, 1702,
1723, 1724, 1725, 1755, 18, 1833, 1968, 2, 2031, 2057, 2069, 209/2, 209/3, 2090/10, 2090/11, 2090/12,
2090/13, 2090/14, 2090/15, 2090/18, 2090/19, 2090/2, 2090/20, 2090/3, 2090/5, 2090/6, 2090/7, 2090/8,
2090/9, 21, 2111, 2113, 2151, 2152, 2154/1, 2154/2, 2155, 219/2, 219/4, 22, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5,
221/1, 221/5, 23/1, 23/2, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 232/10, 232/3, 232/4, 232/5, 232/9, 234/1,
234/3, 234/4, 234/7, 234/8, 234/9, 235, 238/15, 238/16, 238/17, 24/4, 24/5, 25, 257/10, 257/11, 257/14,
257/7, 257/8, 257/9, 26, 260/1, 260/2, 262/1, 262/2, 282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 283/3, 284/1, 284/3, 3,
30/1, 31, 33/1, 33/2, 33/5, 33/8, 33/9, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36, 37, 38, 39/2, 39/3, 4, 40/2, 40/3, 40/4,
40/7, 42/2, 42/3, 45, 49, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/3, 55/4,
55/5, 55/6, 55/9, 56, 58, 597/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 60, 604/2, 604/3, 605/2, 605/3, 606/2, 606/3, 608/2,
609/2, 609/3, 61/1, 612/2, 613/2, 614/3, 618/2, 618/3, 618/4, 62, 627/10, 627/11, 627/12, 627/13, 627/14,
627/15, 627/17, 627/2, 627/3, 627/33, 627/5, 627/7, 632/1, 632/10, 632/11, 632/12, 632/2, 632/4, 632/5,
632/6, 632/7, 632/8, 632/9, 64, 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 644/3, 644/4, 644/5, 652/2, 67/1, 67/2, 675/1,
68, 688/2, 69/1, 69/2, 691/4, 692/4, 692/5, 692/6, 692/7, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 91, 95, 98/1, 98/2, 98/3,
995/1, 995/10, 995/11, 995/23, 995/3, 995/38, 995/39, 995/4, 995/40, 995/41, 995/42, 995/43, 995/47,
995/48, 995/49, 995/5, 995/50, 995/51, 995/52, 995/6, 995/64, 995/65, 995/66, 995/68, 995/7, 995/8,
995/9, 997/10, 997/11, 997/12, 997/13, 997/14, 997/15, 997/17, 997/18, 997/19, 997/20, 997/21, 997/22,
997/23, 997/24, 997/25, 997/26, 997/27, 997/28, 997/29, 997/30, 997/31, 997/32, 997/33, 997/34, 997/35,
997/38, 997/39, 997/40, 997/41, 997/43, 997/7, 997/8, 997/9, st. 1/1, st. 10/1, st. 10/2, st. 100, st. 101, st.
102, st. 108, st. 109, st. 110, st. 111, st. 112, st. 113, st. 116, st. 117, st. 120, st. 121, st. 122, st. 123, st.
124/1, st. 124/2, st. 125, st. 126, st. 127, st. 128, st. 129, st. 131, st. 133, st. 134, st. 135, st. 136, st. 137, st.
138/1, st. 138/2, st. 139, st. 14, st. 140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, st. 145, st. 147, st. 148, st. 149, st.
15, st. 150, st. 151, st. 152, st. 153, st. 154, st. 155, st. 156, st. 157, st. 158, st. 159, st. 16, st. 160, st. 161,
st. 162, st. 163, st. 164, st. 165/1, st. 165/2, st. 166, st. 167/1, st. 167/2, st. 17, st. 170, st. 171, st. 172, st.
173/3, st. 173/4, st. 174, st. 175, st. 177/3, st. 177/5, st. 179, st. 180/2, st. 180/3, st. 180/4, st. 180/5, st.
180/6, st. 180/7, st. 180/8, st. 180/9, st. 182/1, st. 183, st. 184, st. 185, st. 186, st. 191, st. 192, st. 193, st.
194/1, st. 195/1, st. 196, st. 197, st. 198, st. 199, st. 2/1, st. 2/2, st. 20/1, st. 20/2, st. 20/3, st. 200, st. 201/2,
st. 202, st. 203, st. 206, st. 207, st. 208, st. 209, st. 21, st. 210, st. 211, st. 212, st. 213, st. 214, st. 215, st.
216, st. 217, st. 218, st. 22/1, st. 220, st. 221, st. 222, st. 223, st. 224, st. 225, st. 226, st. 227, st. 228, st.
229/1, st. 23/1, st. 23/3, st. 23/4, st. 230, st. 231, st. 24, st. 244, st. 245, st. 247, st. 25/1, st. 25/2, st. 258,
st. 265, st. 267, st. 268, st. 269/1, st. 27, st. 270/1, st. 270/2, st. 270/4, st. 271, st. 272/1, st. 273, st. 274, st.
277, st. 278, st. 279, st. 28, st. 280, st. 281, st. 282, st. 283, st. 284, st. 285, st. 286, st. 287, st. 288, st. 289,
st. 29, st. 290, st. 291, st. 292, st. 293, st. 294, st. 296, st. 297, st. 298, st. 299, st. 30, st. 300, st. 303, st.
304, st. 305, st. 306, st. 307, st. 308, st. 309, st. 31, st. 310, st. 311, st. 312, st. 313, st. 314, st. 315, st. 316,
st. 317, st. 318, st. 319, st. 32, st. 320, st. 321, st. 322, st. 323, st. 324, st. 325, st. 326, st. 327, st. 33, st.
337, st. 338, st. 340, st. 341, st. 344, st. 349, st. 350, st. 353, st. 355, st. 356, st. 357, st. 358, st. 359, st.
360, st. 362, st. 363, st. 364, st. 365, st. 366, st. 367, st. 368, st. 369, st. 370, st. 371, st. 372, st. 374, st.
376, st. 377, st. 378, st. 379, st. 38, st. 380, st. 381, st. 382, st. 383, st. 384, st. 385, st. 386, st. 387, st. 388,
st. 389, st. 39/1, st. 39/2, st. 391, st. 392/2, st. 393, st. 394, st. 395, st. 396, st. 397, st. 398, st. 399, st. 4, st.
40/1, st. 40/2, st. 400, st. 401, st. 402, st. 403, st. 404, st. 406, st. 407, st. 408, st. 409, st. 41, st. 410, st.
411, st. 413, st. 414, st. 418, st. 419, st. 42, st. 421, st. 422, st. 423, st. 424, st. 43, st. 44, st. 46/1, st. 46/2,
st. 47, st. 48, st. 49, st. 5, st. 51, st. 54, st. 55, st. 58, st. 59, st. 6, st. 60, st. 61, st. 62, st. 63, st. 64, st. 65,
st. 66, st. 67, st. 68, st. 70, st. 73/1, st. 73/2, st. 76, st. 77, st. 78, st. 79, st. 8, st. 80, st. 81/1, st. 81/2, st. 82,
st. 83, st. 84, st. 85, st. 86/1, st. 86/5, st. 88/1, st. 88/2, st. 89/1, st. 89/2, st. 9, st. 91, st. 92, st. 93, st. 94, st.
96/1, st. 96/3, st. 97/1, st. 97/2, st. 97/3, st. 97/4, st. 97/5 v katastrálním území Kočí
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č.e. 2, č.e. 3, č.e. 5, č.e. 6, č.p. 1, č.p. 10, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 107,
č.p. 108, č.p. 109, č.p. 11, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 112, č.p. 113, č.p. 114, č.p. 115, č.p. 116, č.p. 117, č.p.
118, č.p. 119, č.p. 12, č.p. 120, č.p. 121, č.p. 122, č.p. 123, č.p. 124, č.p. 125, č.p. 126, č.p. 127, č.p. 128,
č.p. 129, č.p. 13, č.p. 130, č.p. 131, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 134, č.p. 135, č.p. 136, č.p. 137, č.p. 138, č.p.
139, č.p. 14, č.p. 140, č.p. 141, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 148, č.p. 149,
č.p. 15, č.p. 150, č.p. 151, č.p. 152, č.p. 153, č.p. 154, č.p. 155, č.p. 156, č.p. 157, č.p. 158, č.p. 16, č.p.
160, č.p. 161, č.p. 162, č.p. 163, č.p. 164, č.p. 165, č.p. 166, č.p. 167, č.p. 168, č.p. 169, č.p. 17, č.p. 170,
č.p. 171, č.p. 172, č.p. 173, č.p. 174, č.p. 175, č.p. 176, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 179, č.p. 18, č.p. 180, č.p.
181, č.p. 182, č.p. 183, č.p. 184, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 188, č.p. 189, č.p. 19, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 192,
č.p. 193, č.p. 194, č.p. 196, č.p. 197, č.p. 198, č.p. 2, č.p. 20, č.p. 200, č.p. 201, č.p. 202, č.p. 203, č.p.
204, č.p. 205, č.p. 207, č.p. 208, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 221, č.p. 222, č.p. 225, č.p. 226, č.p. 229, č.p. 23,
č.p. 231, č.p. 232, č.p. 236, č.p. 238, č.p. 239, č.p. 24, č.p. 240, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 29,
č.p. 3, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 4, č.p. 40, č.p.
41, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 5, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 54,
č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 59, č.p. 6, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 67, č.p.
68, č.p. 69, č.p. 7, č.p. 70, č.p. 72, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 75, č.p. 76, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 8, č.p. 80,
č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 89, č.p. 9, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, č.p.
93, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 98, č.p. 99 v katastrálním území Kočí
Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových):
Žadatel podle§ 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Kočí, IČO 00270288, Kočí č.p. 92, 538 61 Kočí
Správce vodního toku Kočský potok podle § 115 odst. 5 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové 3

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje - jako orgán ochrany veřejného zdraví
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - jako orgán státní správy na úseku požární ochrany
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního
plánování
Městský úřad Chrudim, Stavební odbor – jako obecný stavební úřad a jako speciální stavební úřad
příslušný k povolení staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - jako orgán státní správy v oblasti odpadového
hospodářství, jako orgán ochrany ovzduší, jako orgán ochrany ZPF a jako orgán ochrany přírody,
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, oddělení kultury, sportu a
památkové péče - jako orgán státní památkové péče
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad
Obecní úřad Kočí – jako silniční správní úřad a jako orgán ochrany přírody
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství - jako silniční správní úřad
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – jako orgán ochrany přírody
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury - jako orgán obrany státu
Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání
proti rozhodnutí odkladný účinek.
Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt
se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.
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 výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního
hospodářství). Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být veden stavební deník.
Podle ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona, má žadatel povinnost každoročně zasílat vodoprávnímu
úřadu a oprávněným subjektům (Povodí Labe, státní podnik; Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka. v. v. i.) výsledky měření uložených tímto rozhodnutím. Podle ustanovení § 126 odst. 6
vodního zákona se ohlašovací povinnost plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů. K tomu slouží informační systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) na
internetových stránkách www.ispop.cz.

otisk úředního razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Poplatek:
Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. f) a položky 18 odst. písm. h) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 4000 Kč byl zaplacen dne
31. 8. 2018.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
KAISER DATA s.r.o., IDDS: bs6euy5
Oseva Agri Chrudim, a.s., IDDS: a5pfebn
Vlasta Jirková, Lidmily Malé č.p. 817, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Věra Kvapilová, Václavská č.p. 640, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Josef Umlauf, Bezručova č.p. 4238, 430 03 Chomutov 3
Ing. Pavel Umlauf, Dobrovského č.p. 5706, 430 03 Chomutov 3
Salesiánská provincie Praha, IDDS: gcz46rs
Jitka Požárová, Kočí č.p. 108, 538 61 Kočí
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Jiří Bakeš, Kočí č.p. 169, 538 61 Kočí
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Mgr. Marie Horáková, Kočí č.p. 194, 538 61 Kočí
Ing. Radim Lukeš, Kočí č.p. 193, 538 61 Kočí
Ing. Martin Lukeš, Kočí č.p. 192, 538 61 Kočí
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
Daniel Kmošek, Nerudova č.p. 894, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Růžena Bromová, Za Pasáží č.p. 1342, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Barbora Prokešová, DIS., Kočí č.p. 239, 538 61 Kočí
Jan Bačkovský, Kočí č.p. 236, 538 61 Kočí
Ludmila Sodomková, Kočí č.p. 236, 538 61 Kočí
Josef Boháč, Kočí č.p. 225, 538 61 Kočí
Pavel Obolecký, Podborská č.p. 58, 538 62 Hrochův Týnec
Josef Pelikán, Malecká č.p. 1175, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Renata Boučková, Kočí č.p. 238, 538 61 Kočí
Tomáš Koudelka, Na Větrníku č.p. 1207, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Eliška Koudelková, Svěchyňova č.p. 607, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Mgr. Kristýna Mašková, Kočí č.p. 231, 538 61 Kočí
Jiří Klváček, Kočí č.p. 229, 538 61 Kočí
Hana Klváčková, Kočí č.p. 229, 538 61 Kočí
Petr Baťa, Kočí č.p. 208, 538 61 Kočí
Daniel Felgr, Kočí č.p. 240, 538 61 Kočí
Ivana Felgrová Štěpánková, Kočí č.p. 240, 538 61 Kočí
Petr David, Kočí č.p. 226, 538 61 Kočí
Lenka Davidová, Kočí č.p. 226, 538 61 Kočí
Tomáš Vaněk, Hradištní č.p. 1195, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Iva Sobolová, Kočí č.p. 109, 538 61 Kočí
Ondřej Sobol, Revoluční č.p. 1788/10, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Ing. Martin Kovář, Devotyho č.p. 66, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou
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Dotčené orgány:
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče- jako orgán státní památkové péče
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje- jako orgán územního
plánování
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - jako orgán státní správy v oblasti odpadového
hospodářství, jako orgán ochrany ovzduší, jako orgán ochrany ZPF a jako orgán ochrany přírody
Městský úřad Chrudim, Stavební odbor jako obecný stavební úřad a jako speciální stavební úřad
příslušný k povolení staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací
Obecní úřad Kočí, IDDS: mjsb2q7 - jako silniční správní úřad a jako orgán ochrany přírody
Krajský úřad Pardubického kraje, IDDS: z28bwu9 - jako orgán ochrany přírody a jako silniční správní
úřad
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86 - jako orgán ochrany veřejného zdraví
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 - jako orgán státní
správy na úseku požární ochrany
Ministerstvo obrany ČR sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk - jako orgán obrany státu
Pro vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Kočí, IDDS: mjsb2q7
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