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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v územním řízení posoudil podle
§ 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.12.2017 podali
Mgr. Hana Kučerová, nar. 15.8.1962, Nížkov č.p. 119, 592 12 Nížkov,
MUDr Emilie Procházková, nar. 19.5.1945, Dr. Jana Malíka č.p. 804, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1,
Hana Paulusová, nar. 4.6.1955, Podlíšťany č.p. 41, 538 25 Nasavrky,
František Paulus, nar. 22.11.1949, Lukavička č.p. 39, Lukavice, 538 21 Slatiňany,
Věra Mudrochová, nar. 16.1.1939, Lukavice č.p. 129, 538 21 Slatiňany,
Helena Krbálková, nar. 18.1.1951, Bítovany č.p. 102, 538 51 Chrast u Chrudimě,
Ing. František Kouba, nar. 2.9.1956, Školní č.p. 162, 538 62 Hrochův Týnec,
Jaroslav Jirásek, nar. 3.4.1965, Lukavička č.p. 181, Lukavice, 538 21 Slatiňany,
Josef Doležal, nar. 15.2.1946, Lukavice č.p. 41, 538 21 Slatiňany,
které zastupuje na základě plné moci
Jaroslav Jirásek, nar. 3.4.1965, Lukavička č.p. 181, Lukavice, 538 21 Slatiňany
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

ZTI pro výstavbu 16-ti RD, lokalita Z3-L U Zámku - Lukavice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 328/1 (orná půda), parc. č. 328/2 (orná půda), parc. č. 340/35
(orná půda), parc. č. 340/36 (orná půda), parc. č. 340/37 (orná půda), parc. č. 340/46 (orná půda), parc.
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č. 340/47 (orná půda), parc. č. 340/48 (orná půda), parc. č. 340/49 (orná půda), parc. č. 344/2 (ostatní
plocha), parc. č. 931/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Lukavice.
Druh a účel umisťované stavby:
jedná se o stavbu komunikace, veřejného osvětlení a inženýrských sítí -vodovodu a kanalizace pro
16 rodinných domků v lokalitě Z3-L, u Zámku v Lukavici.
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
SO 01 - Komunikace - je navržena jako místní obslužná s napojením na stávající silnici III/358 17 v
km 1,040. Místní komunikace bude dvoupruhová, s krytem z asfaltového betonu. Úsek "A" délky
164,3 m bude šířky mezi obrubami 5,5 m. V km 97,8 a km 151,7 je navržena průsečná křižovatka s
napojením úseků "B" délky 45,2 m a "C" délky 39,0 m se šíří mezi obrubami 4 m. Podél komunikací
bude pravostranný chodník šíře 1,5 m. Celková šířka uličního prostoru je min. 14,0 m. Sjezdy na
jednotlivé pozemky jsou navrženy orientačně, v místě sjezdů bude snížena obruba a vsazen varovný
pás. Odstavné a parkovací stání bude řešeno na jednotlivých pozemcích RD. Chodníky jsou
navrženy ze zámkové dlažby, bezbariérové. Komunikace je odvodněna pomocí uličních vpustí do
nové kanalizace.
SO 02 - Kanalizace - je navržena ke společnému odvádění srážkových vod z komunikace a
předčištěných splaškových vod od jednotlivých RD. Gravitační kanalizace je navržena jako jednotná
DN 300 mm v celkové délce 245,5 m napojená do šachty budoucí kanalizace budované v rámci akce
"chodník a dešťová kanalizace obce Lukavice". Na kanalizaci jsou osazeny prefabrikované lomové
a revizní šachty DN 1000 mm a dále budou vysazeny odbočky pro napojení uličních vpustí a pro
napojení kanalizačních přípojek od jednotlivých RD (jednotlivé RD musí být vybaveny domovní
ČOV). Srážkové vody z jednotlivých objektů budou likvidovány zasakováním na pozemcích u
těchto nemovitostí.
SO 03 - Vodovod – nový vodovodní řad bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad DN 110
mm vedený v pozemku p.č. 344/2 k.ú. Lukavice. Od místa napojení přechází st. silnici III/358 17 a
dále bude uložen v nově navržené místní komunikaci. Celková délka vodovodního řadu je 224 m. Na
trase budou osazeny dva hydranty. Vodovod PE 90 mm délky 184,5 m a DN 63 mm délky 39,6 m
bude umístěn souběžně s navrhovanou kanalizací v min. odstupu 1,2 m. Jednotlivé RD budou
připojeny novými přípojkami z PE DN 32 mm, které budou vytaženy na jednotlivé pozemky a
ukončeny záslepkou.
SO 04 - Veřejné osvětlení s 12 ks stožárů S5 se svítidly 70 W délky 279,6 m. stožáry veřejného
osvětlení jsou umístěny v hraně budoucího chodníku přilehlé k pozemkům pro RD tak, aby byla
zachována průchodnost min. 90 cm.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
-

pozemky parc. č. 328/1, 328/2, 340/35, 340/36, 340/37, 340/46, 340/47, 340/48, 340/49, 344/2,
931/10 v katastrálním území Lukavice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.

Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území
v měřítku 1:500 (příloha C.3.1) se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb, kterou vypracoval Ing. Stanislav Netolický, ČKAIT 0700317.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník o stavební povolení na vodní díla tj.
vodovod a kanalizaci Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství. Stavební povolení na komunikaci vydá na základě samostatné žádosti Stavební odbor
MěÚ Chrudim.
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení musí být v souladu s ustanovením § 158
stavebního zákona vypracována oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
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Projektová dokumentace na stavbu musí obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, musí splňovat požadavky stanovené prováděcími vyhláškami a musí být
v souladu s požadavky příslušných dotčených orgánů, vlastníků dotčených pozemků a vlastníků
(provozovatelů) sítí dopravní a technické infrastruktury.
V další přípravě stavby budou respektovány podmínky vydaného rozhodnutí – povolení zřízení
křižovatky, které vydal MěÚ Chrudim, Odbor dopravy ze dne 16.2.2018 spis.zn. CR 001672/2018
Pe č.j. CR 011766/2018 ODP/Pe.
V další přípravě stavby budou respektovány podmínky vydaného rozhodnutí – povolení zvláštního
užívání silnice, které vydal MěÚ Chrudim, Odbor dopravy ze dne 13.2.2018 spis.zn. CR
001671/2018 Pe č.j. CR 010867/2018 ODP/Pe.

7.

Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF, které
vydal MěÚ Chrudim, OŽP, odd přírodního prostředí ze dne 12.2.2018 č.j. CR 005010/2018 OŽP/Mk
o Před zahájením stavby bude vytyčena odsouhlasená plocha (tj. 2 858 m2) a bude zajištěno její
nepřekročení.
o V místě stavby bude před zahájením prací provedena skrývka kulturní vrstvy půdy do hloubky 20
cm v celkové kubatuře 571 m3.
o Sejmutá ornice bude dočasně uložena v lokalitě stavby a bude postupně použita na konečné
sadové úpravy kolem budoucí komunikace a ploch veřejné zeleně podél ní a z části na sadové
úpravy jednotlivých pozemků pro rodinné domy. Do doby jejího využití zajistí investor ochranu
ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se
skrývkou ornice, jejím přemístění a zpětném využití, ošetřování a rozprostření budou vedeny
záznamy ve stavebním deníku.
o Za trvalé odnětí půdy pro stavbu komunikace, chodníků a vjezdů bude v souladu s § 11 zákona
předepsán finanční odvod ve výši 91 612,- Kč. V souladu s § 9 odst. 9 zákona je výše odvodů
stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovena v samostatném rozhodnutí
podle § 11 zákona. Rozhodnutí o odvodech vydá Odbor životního prostředí MěÚ Chrudim.
o Povinný doručí Odboru životního prostředí MěÚ Chrudim kopii pravomocného rozhodnutí, pro
které je souhlas k odnětí podkladem a to do 6-ti měsíců ode dne nebytí právní moci a nejpozději
do 15 dnů předem oznámí zahájení realizace záměru, a to písemně.
o K zaplacení odvodu je povinná osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán
souhlas s odnětím půdy.
o Za trvalé odnětí půdy pro plochy veřejné zeleně nebude v souladu s ustanovením § 11a odst. 1
písm.g) zákona předepsán odvod.

8.

K realizaci záměru dojde na území s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je stavebník
povinen respektovat podmínky vyjádření, které vydal MěÚ Chrudim, OŠK, úsek památkové péče ze
dne 4.12.2018 spis.zn. CR 076184/2017 NL
o stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 památkového zákona již od doby přípravy stavby na
území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
o O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být
podle § 23 odst. 2) památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce
nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to
nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém
nálezu dozvěděl.
o Archeologický nález nebo naleziště musí být podle § 23 odst. 3) památkového zákona ponechány
beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti
pracovních dnů po učiněném oznámení.

9.

V dalším stupni projektové dokumentace musí být splněny podmínky níže uvedených vlastníků
(správců) dotčené dopravní a technické infrastruktury. Další stupeň projektové dokumentace s nimi
bude projednán. – vyjádření Správy a údržby silnic PK, odd. majetkové správy Chrudim ze dne
5.1.2018 zn. SUSPK/63/2018 a ze dne 4.1.2018 zn. SUSPK/8606/2017 a podmínky Krajského
ředitelství Policie PK, Dopravní inspektorát Chrudim ze dne 19.12.2017 č.j. KRPE-94392-1/ČJ2017-170306. Dále stanoviska - ČEZ Distribuce a.s. ze dne 8.12.2017 zn. 1095937078; VS
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Chrudim a.s. ze dne 5.12.2017 č.j. 017070062433; GridServices s.r.o. ze dne 19.12.2017 zn.
5001632011; CETIN a.s. ze dne 8.1.2018 a ze dne 11.4.2019 č.j. 586886/17; MO ČR sekce
ekonomická a majetková Pardubice ze dne 29.12.2017 spis.zn. 11752/67359/2017-8201-OÚZ-PCE.
10. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou stavby, které dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10.
stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Přípojky dále nevyžadují vydání
kolaudačního souhlasu.
11. Vedení sítí veřejného osvětlení jsou stavby, které dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 8.
stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Veřejné osvětlení bude možno užívat
na základě kolaudace § 119 odst. 1) písm. a) SZ.
12. K stavbám vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí veřejného osvětlení stavební úřad dále
stanovuje podmínky k jejich provedení.
a) Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění zemních prací budou
respektovány odstupové vzdálenosti od podzemních inženýrských sítí, ochranná pásma dle
zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN 73 6005. V případě, že nebude možno podmínky ČSN dodržet,
kritická místa souběhů či křížení projednejte a odsouhlaste s příslušnými správci sítí. Před
záhozem přizvěte ty správce podzemních inženýrských sítí, které byly v souvislosti s budováním
stavby odkryty, ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození. O provedené kontrole
musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kontrolní prohlídce stavby.
b) Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) zák. č. 183/2006
Sb.) stanovené prováděcími předpisy (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb) a příslušné technické normy.
c) Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo
poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
d) V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup
k jejich nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob
procházejících místem výstavby.
e) Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s obecně platnými
předpisy. Odpady budou tříděny v místě jejich vzniku dle druhu a kategorie odpadu, k recyklaci
nebo likvidaci budou předány pouze oprávněné osobě. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy
s prováděcí firmou, která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech.
f) Stavba kanalizačních a vodovodních přípojek bude dokončena současně s vodními díly.
Dokončené vodovodní přípojky budou zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození.
g) Po dokončení stavby veřejného osvětlení podá stavebník žádost v souladu s § 122 SZ o vydání
kolaudačního souhlasu.
h) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
užívání.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Josef Doležal, nar. 15.2.1946, Lukavice č.p. 41, 538 21 Slatiňany
Jaroslav Jirásek, nar. 3.4.1965, Lukavička č.p. 181, Lukavice, 538 21 Slatiňany
Ing. František Kouba, nar. 2.9.1956, Školní č.p. 162, 538 62 Hrochův Týnec
Helena Krbálková, nar. 18.1.1951, Bítovany č.p. 102, 538 51 Chrast u Chrudimě
Věra Mudrochová, nar. 16.1.1939, Lukavice č.p. 129, 538 21 Slatiňany
František Paulus, nar. 22.11.1949, Lukavička č.p. 39, Lukavice, 538 21 Slatiňany
Hana Paulusová, nar. 4.6.1955, Podlíšťany č.p. 41, 538 25 Nasavrky
MUDr Emilie Procházková, nar. 19.5.1945, Dr. Jana Malíka č.p. 804, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Mgr. Hana Kučerová, nar. 15.8.1962, Nížkov č.p. 119, 592 12 Nížkov
Obec Lukavice, Lukavice č.p. 1, 538 21 Slatiňany
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ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd.majetkové správy Chrudim, Doubravice č.p. 98, 533 53
Pardubice 19
Odůvodnění:
Dne 19.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 19.12.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
31.1.2018.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad dále oznámil, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci
a podle ust. § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád dal možnost vyjádřit se k podkladům řízení
do 5 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění stanovisek a námitek k řízení.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Účelem záměru je zřízení nezbytné infrastruktury v rozvojové ploše pro stavbu nových rodinných domů
v lokalitě dle „ ÚP Lukavice“ BV Z3-L (zastavitelná plocha, severní okraj Lukavice). Pořízený Územní
plán je schválený Zastupitelstvem obce Lukavice opatřením obecné povahy dne 9.12.2010 a navrhovaný
záměr je s územně plánovací dokumentací v souladu.
Stavební úřad dále zjistil, že předložená dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou
osobou, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhl.č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Doklady předložené
stavebnímu úřadu vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad též ověřil, že
účinky užívání stavby nebudou mít negativní dopad na její okolí, což potvrzují i kladná závazná
stanoviska dotčených orgánů.
Stanoviska sdělili:
-

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 4.12.2017 č.j. CR
076186/2017 OŽP/Ry
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – vyjádření ze dne
4.12.2017 č.j. CR 076184/2017 OŠK/NL
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. přírodního prostředí – souhlas k trvalému
odnětí půdy ze ZPF ze dne 12.2.2018 č.j. CR 005010/2018 OŽP/Mk
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. přírodního prostředí – závazné stanovisko
státní správy lesů ze dne 16.1.2018 č.j. CR 001988/2018 OŽP/Št
Krajská hygienická stanice PK – závazné stanovisko ze dne 7.12.2017 č.j. KHSPA21505/2017HOKCR
Hasičský záchranný sbor PK – závazné stanovisko ze dne 13.12.2017 č.j. HSPA-4-567/2017
Správa a údržba silnic PK – souhlas vlastníka ze dne 5.1.2018 zn. SUSPK/63/2018
Správa a údržba silnic PK – souhlas ke zvláštnímu užívání silnice ze dne 4.1.2018 zn.
SUSPK/8606/2017
Krajské ředitelství Policie PK, Dopravní inspektorát – závazné stanovisko ze dne 19.12.2017 č.j.
KRPR-94392-1/ČJ-2017-170306
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – stanovisko ze dne 2.2.2018 spis.zn. CR 076185/2018 KL
č.j. CR 008542/2018 ODP/KL
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – rozhodnutí, povolení zvláštního užívání silnice ze dne
13.2.2018 spis.zn. CR 001671/2018 Pe, č.j. CR 010867/2018 ODP/Pe
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Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – rozhodnutí, zřízení křižovatky ze dne 16.2.2018 spis.zn. CR
001672/2018 Pe, č.j. CR 011766/2018 ODP/Pe
Obec Lukavice – stanovisko ze dne 4.1.2018 + plánovací smlouva z 19.1.2018
Lesy ČR, správa toků – stanovisko ze dne 15.1.2018 č.j. LCR953/000448/2018
Povodí Labe, péče o vodní zdroje – stanovisko ze dne 15.1.2018 č.j. PVZ/17/52551/Ka0
stanoviska správců veřejné technické infrastruktury - ČEZ Distribuce a.s. ze dne 8.12.2017 zn.
1095937078; VS Chrudim a.s. ze dne 5.12.2017 č.j. 017070062433; GridServices s.r.o. ze dne
19.12.2017 zn. 5001632011; CETIN a.s. ze dne 8.1.2018 a ze dne 11.4.2019 č.j. 586886/17; MO ČR
sekce ekonomická a majetková Pardubice ze dne 29.12.2017 spis.zn. 11752/67359/2017-8201-OÚZPCE

Žadatel dále doložil plnou moc k zastupování a příslušné smlouvy a souhlasná vyjádření (stanoviska)
vlastníků (provozovatelů) dotčené dopravní a technické infrastruktury.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, vlastníků (provozovatelů) dotčené dopravní a technické infrastruktury
a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ing. Pavel Fadrhonc, Denisa Truncová, Ing. Pavel Puffer, Petr Puffer, Blažena Grausová, Martin
Polívka, Liduška Makešová, Stanislava Vojtová, Marie Zajícová, František Šimůnek, Jan Ceral,
Václav Bíško, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Helena Fadrhoncová, Vlasta
Pilařová
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí ve
stanovené lhůtě nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému,
stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Coufalová Lenka
oprávněná úřední osoba
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 23000 Kč byl zaplacen dne
8.1.2017.

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce. Zveřejněna bude též způsobem
umožňující dálkový přístup (www.chrudim.eu).
Vyvěšeno dne:

………………………

Zveřejněno dálkovým způsobem dne:

………………………

Sejmuto dne: ...................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst. 1) písm. a) stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou
Jaroslav Jirásek, Lukavička č.p. 181, Lukavice, 538 21 Slatiňany DORUČUJE SE V ZASTOUPENÍ NA
ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

Obec Lukavice, IDDS: qqwb2rk
sídlo: Lukavice č.p. 1, 538 21 Slatiňany
Účastníci dle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou /tj. vlastník
pozemku na kterém má být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má věcné právo k tomuto
pozemku/
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd.majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Účastníci dle § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona – VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU /tj. osoby, jejichž
vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být rozhodnutím přímo dotčeno/

Ing. Pavel Fadrhonc, nábřeží Závodu míru č.p. 1835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Denisa Truncová, Lukavice č.p. 182, 538 21 Slatiňany
Ing. Pavel Puffer, Hosín č.p. 222, 373 61 Hrdějovice
Petr Puffer, Na staré cestě č.p. 207/13, 373 71 Rudolfov
Blažena Grausová, třída Přátelství č.p. 1961, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Martin Polívka, Svídnice č.p. 54, 538 24 Svídnice u Chrudimě
Liduška Makešová, Lukavička č.p. 111, Lukavice, 538 21 Slatiňany
Stanislava Vojtová, Na Drážce č.p. 1541, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
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Marie Zajícová, Vítězství č.p. 355, 538 21 Slatiňany
František Šimůnek, Lukavička č.p. 89, Lukavice, 538 21 Slatiňany
Jan Ceral, Rubešova č.p. 1156, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Václav Bíško, Lukavice č.p. 45, 538 21 Slatiňany
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Helena Fadrhoncová, nábřeží Závodu míru č.p. 1835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Vlasta Pilařová, Čechova č.p. 692, 538 21 Slatiňany
Dotčené orgány (doporučeně) - doporučeně do vlastních rukou
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče, Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č.p. 67, 537 01
Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Na vědomí
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát,
IDDS: ndihp32 sídlo: Všehrdovo náměstí č.p. 46, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Lukavice, IDDS: qqwb2rk
sídlo: Lukavice č.p. 1, 538 21 Slatiňany

