



PARDUBICKÝ KRAJ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
č. 1/2019,
kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební uzávěře
Rada Pardubického kraje, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 3 písm. b) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
vydává
dle ust. § 97 a souvisejících stavebního zákona, dle ust. § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném
znění (dále jen „ vyhláška č. 503/2006 Sb.“), a v souladu s ust. § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto
územní opatření o povolení výjimky ze stavební uzávěry:
Článek I.
Vymezení oblasti územního opatření o stavební uzávěře
Územní opatření o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře se
vymezuje podle ust. § 17 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Tímto opatřením dotčené území je území vymezené Vyhláškou Okresního národního
výboru v Chrudimi číslo 18, o stavební uzávěře na území vodárenské nádrže Křižanovice,
s účinností od 07.12.1987.
Seznam parcel, pro které platí stavební uzávěra a pro které se povoluje výjimka z této
stavební uzávěry – pozemky poz. parc. č. 42/1, 42/2, 50/1, 532/1, 535/1, 535/2, 535/3, 537/1,
542/1, 546/1, 546/3 a st. parc. č. 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 92, 99, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 140, 141, 142, 143, 151, 239, 241, 245, 248, 254, 284, 286, 532/16, 532/18, 535/4,
535/5, 535/7, 535/8, 535/9, 535/10 a 535/11, vše v kat. území Křižanovice.
Článek II.
Zákazy a omezení
V území vymezeném podle článku I. je Vyhláškou Okresního národního výboru
v Chrudimi číslo 18, o stavební uzávěře na území vodárenské nádrže Křižanovice, účinnou
od 7.12.1987, zakázáno provádění novostaveb bez ohledu na jejich stavebně technické

provedení, účel a dobu trvání a provádění nástaveb, přístaveb a stavebních úprav
existujících staveb.
Článek III.
Výjimky ze zákazu a omezení
Podle článku 4 Vyhlášky Okresního národního výboru v Chrudimi číslo 18, o stavební
uzávěře na území vodárenské nádrže Křižanovice, lze po dohodě s dotčenými orgány a jen
v případě staveb nebo jejich změn, které nemohou ohrozit účel stavební uzávěry, povolit ze
stavební uzávěry výjimky.
Podle ust. § 99 odst. 3 stavebního zákona může příslušná rada na žádost povolit
výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební
uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel opatření.
Článek IV.
Povolovaná výjimka
Na pozemcích poz. parc. č. 42/1, 42/2, 50/1, 532/1, 535/1, 535/2, 535/3, 537/1, 542/1,
546/1, 546/3 a st. parc. č. 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 92, 99, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 115, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
140, 141, 142, 143, 151, 239, 241, 245, 248, 254, 284, 286, 532/16, 532/18, 535/4, 535/5,
535/7, 535/8, 535/9, 535/10 a 535/11, vše v kat. území Křižanovice, se ve smyslu ust. § 99
odst. 3 stavebního zákona povoluje výjimka ze zákazu stavební činnosti v rozsahu realizace
nové stavby „Křižanovice, Václavák, rekonstrukce NN“, v rozsahu, jak je zakresleno na
výkrese situace č. 1 v M 1 : 720, který je přílohou tohoto opatření.
Článek V.
Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů
K návrhu opatření obecné povahy o povolení výjimky z územního opatření o stavební
uzávěře se vyjádřily tyto dotčené orgány a další oprávněné subjekty a uvedly svá stanoviska:
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Městský
úřad Chrudim, stavební odbor, Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a
památkové péče, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR RP Nasavrky, Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje ÚP Chrudim, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, Vodárenská
společnost Chrudim, a.s., a obecní úřady Křižanovice, České Lhotice a Libkov.
Uvedené orgány ve svých stanoviscích nevznesly námitky, připomínky či jiné
požadavky, které by se přímo dotýkaly řízení o povolení výjimky ze stavební uzávěry.
Uplatněné podmínky mají charakter požadavků do konkrétního územního a stavebního
řízení.
Povinnosti uvedené v jiných zvláštních právních předpisech nejsou tímto opatřením
dotčeny.
Článek VI.
Doba trvání výjimky z územního opatření o stavební uzávěře
Výjimka pro realizaci a užívání stavby „Křižanovice, Václavák, rekonstrukce NN“ platí
po celou dobu existence stavby za platnosti územního opatření o stavební uzávěře -
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Vyhlášky Okresního národního výboru v Chrudimi číslo 18 z roku 1987, o stavební uzávěře
na území vodárenské nádrže Křižanovice.
Článek VII.
Odůvodnění
Podáním ze dne 20.05.2018, Krajskému úřadu Pardubického kraje doručeným dne
23.05.2018, požádala společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV. – Podmokly,
Teplická 874/8 (dále jen „žadatel“), zastoupená společností Montprojekt, a.s., se sídlem
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082 (dále jen „zástupce žadatele“), Radu Pardubického
kraje o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře – Vyhlášky Okresního
národního výboru v Chrudimi číslo 18, o stavební uzávěře na území vodárenské nádrže
Křižanovice, účinné dnem 07.12.1987, pro umístění stavby „Křižanovice, Václavák,
rekonstrukce NN“ navržené na pozemcích v kat. území Křižanovice.
Prostor plánované stavby „Křižanovice, Václavák, rekonstrukce NN“ nachází
v blízkosti údolní vodní nádrže Křižanovice, která je klasifikována jako významný vodní zdroj
pro obyvatelstvo jihovýchodní části Pardubického kraje. Ve veřejném zájmu na ochraně této
vodní nádrže byla v minulých letech příslušnými správními orgány vydána řada obecně
závazných právních předpisů a opatření, zejména z iniciace Povodí Labe, s.p. Hradec
Králové. Jedním ze základních opatření pro ochranu vodní nádrže bylo nejdůležitějším
závazným správním úkonem nařízení bývalého Východočeského krajského národního
výboru v Hradci Králové, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, ze dne 29.
12. 1985 č.j. od. 1269/Ab-85, kterým se stanovila podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,
pásma ochrany vodního zdroje údolní nádrže Křižanovice na řece Chrudimce. Na základě
stanovení ochranných pásem vodního zdroje a ve snaze o omezení výstavby, zejména
staveb pro rekreační účely (chaty), a jejího vlivu na daný vodní zdroj požádal Povodí Labe,
s.p. Hradec Králové bývalý Okresní národní výbor v Chrudimi o vyhlášení stavební uzávěry
na daném území. Okresní národní výbor v Chrudimi žádosti Povodí Labe, s.p. Hradec
Králové vyhověl a na základě usnesení plenárního zasedání ze dne 23. 11. 1987 vydal
Vyhlášku č. 18 (obecně závazné nařízení) o stavební uzávěře na území vodárenské nádrže
Křižanovice, kterou zcela vyloučil stavební činnost na vyhláškou vymezených pozemcích
v kat. území Křižanovice, České Lhotice a Libkov. Dne 19. 7. 2002 pod č.j. ŽP/VH/391/02/Hr385 vydal Okresní úřad Chrudim, referát životního prostředí, rozhodnutí, kterým stanovil
nová ochranná pásma I. a II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice, kdy se pozemky
dotčené výstavbou rekreačních objektů z větší části již nenacházely v těchto ochranných
pásmech. V zájmu zvýšené ochrany tohoto vodního zdroje před znečištěním zejména
z přilehlého rekreačního osídlení bylo Krajským úřadem Pardubického kraje vydáno opatření
obecné povahy č.j. KrÚ 28045/2014 ze dne 05.05.2014, kterým byl stanoven nový rozsah
ochranných pásem I. a II. stupně vodárenské nádrže Křižanovice. Rozsah ochranných
pásem byl tímto opatřením uveden znovu do souladu s územím předmětné stavební
uzávěry.
Stavba „Křižanovice, Václavák, rekonstrukce NN“ nepředstavuje novou stavbu
situovanou do území, nýbrž opravu a rekonstrukci stávajícího distribučního vedení NN,
včetně přípojek a hlavního domovního vedení pro jednotlivé chaty, z větší části
vybudovaných před účinností Vyhlášky číslo 18 o stavební uzávěře. Důvodem realizace
stavby, oprav a výměny elektrického vedení, je nevyhovující technický stav vedení,
v některých případech až havarijní.
Na základě uplatněné žádosti bylo veřejnou vyhláškou ze dne 29.04.2019, č.j. KrÚ37186/2018/R/1877/19/Kš-2, podle ust. § 172 správního řádu a ust. § 98 odst. 3 stavebního
zákona zahájeno řízení o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře.
Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Pardubického
kraje, a to v době od 03.06.2019 do 04.07.2019, na úřední desce Obecního úřadu
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Křižanovice od 13.05.2019 do 04.07.2019, na úřední desce Obecního úřadu Libkov od
03.06.2019 do 05.07.2019 a na úřední desce Obecního úřadu České Lhotice od 03.06.2019
do 04.07.2019. Námitky a připomínky mohly být dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu
písemně uplatněny ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu územního opatření o povolení
výjimky ze stavební uzávěry. Zmeškání úkonu nelze prominout. Ve stanovené lhůtě nebyly
k projednávanému návrhu opatření obecné povahy vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh opatření o výjimce ze stavební uzávěry byl písemně projednán s dotčenými
orgány ve smyslu ust. § 98 odst. 2 stavebního zákona.
Po projednání žádosti žadatele s dotčenými orgány a účastníky řízení (vlastníci
nemovitých věcí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny) a po posouzení
předmětu žádosti z hledisek stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy
dospěla Rada Pardubického kraje k závěru, že udělení výjimky ze stavební uzávěry
stanovené Vyhláškou Okresního národního výboru v Chrudimi číslo 18, o stavební uzávěře
na území vodárenské nádrže Křižanovice, účinné dnem 07.12.1987, ve prospěch
uskutečnění a užívání stavby „Křižanovice, Václavák, rekonstrukce NN“ navržené na
pozemcích v kat. území Křižanovice, je možné.
Toto opatření se podle ust. § 171 a souvisejících správního řádu a dle ust. § 97
stavebního zákona vydává jako opatření obecné povahy, za účelem povolení výjimky pro
realizaci zakázané stavební činnosti v území chráněném územním opatřením o stavební
uzávěře.
Článek VIII.
Poučení
Opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební
uzávěře, se v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu zveřejňuje na úředních deskách
Krajského úřadu Pardubického kraje, Obecního úřadu Křižanovice, Obecního úřadu České
Lhotice a Obecního úřadu Libkov po dobu 15 dnů.
Proti tomuto územnímu opatření o povolená výjimky ze stavební uzávěry, coby
opatření obecné povahy č. 1/2019, nelze podle sut. § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Dle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy
s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.
Článek IX.
Účinnost
Opatření obecné povahy č. 1/2019, územní opatření o povolení výjimky ze stavební
uzávěry nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po
vyvěšení veřejné vyhlášky.
V Pardubicích, dne 12.04.2021

.................................................
Ing. Roman Línek, MBA
náměstek hejtmana
Pardubického kraje

......................................................
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman
Pardubického kraje
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Příloha: Situace č. 1 M 1 : 720
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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