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ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 13.4.2018 podal Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02  

Pardubice  (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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Modernizace silnice II/343 Vršov - Trhová Kamenice" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 8/1, st. 

p. 51, st. p. 92, st. p. 107/1, parc. č. 2/2 (ostatní plocha), parc. č. 14/2 (zahrada), parc. č. 14/8 (zahrada), 

parc. č. 16/3 (ostatní plocha), parc. č. 16/4 (ostatní plocha), parc. č. 27/4 (lesní pozemek), parc. č. 27/8 

(ostatní plocha), parc. č. 28/1 (trvalý travní porost), parc. č. 28/4 (trvalý travní porost), parc. č. 28/7 

(trvalý travní porost), parc. č. 28/8 (trvalý travní porost), parc. č. 28/9 (trvalý travní porost), parc. č. 94/1 

(ostatní plocha), parc. č. 94/2 (ostatní plocha), parc. č. 94/3 (ostatní plocha), parc. č. 95/11 (ostatní 

plocha), parc. č. 123/9 (zahrada), parc. č. 169/5 (zahrada), parc. č. 172/2 (ostatní plocha), parc. č. 172/8 

(ostatní plocha), parc. č. 384/2 (ostatní plocha), parc. č. 384/9 (ostatní plocha),  parc. č. 390/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 407 (vodní plocha), parc. č. 410/3 (ostatní plocha), parc. č. 410/4 (trvalý travní porost), 

parc. č. 410/5 (ostatní plocha), parc. č. 410/6 (trvalý travní porost), parc. č. 410/7 (ostatní plocha),, parc. 

č. 455/1 (trvalý travní porost), parc. č. 455/2 (trvalý travní porost), parc. č. 456 (orná půda), parc. č. 460/1 

(ostatní plocha), parc. č. 460/2 (trvalý travní porost), parc. č. 460/3 (ovocný sad) , parc. č. 461 (trvalý 

travní porost), parc. č. 462/1 (trvalý travní porost), parc. č. 472 (lesní pozemek), parc. č. 474/1 (lesní 

pozemek), parc. č. 523 (lesní pozemek) , parc. č. 537 (orná půda), parc. č. 541 (orná půda), parc. č. 544/1 

(lesní pozemek), parc. č. 561 (ostatní plocha), parc. č. 564  (trvalý travní porost), parc. č. 594/1 (trvalý 

travní porost), parc. č. 594/3 (trvalý travní porost), parc. č. 596 (zahrada), parc. č. 632 (ostatní plocha), 

parc. č. 644 (zahrada), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 647 (ostatní plocha), parc. č. 648 (ostatní 

plocha), parc. č. 894/1 (ostatní plocha), parc. č. 894/3 (ostatní plocha), parc. č. 894/4 (ostatní plocha), 

parc. č. 907/1(ostatní plocha), parc. č. 915 (ostatní plocha), parc. č. 916 (ostatní plocha), parc. č. 917 

(ostatní plocha), parc. č. 918 (ostatní plocha), parc. č. 919 (ostatní plocha), parc. č. 931 (ostatní plocha), 

parc. č. 1188 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Bradlo, 

 parc. č. 20/2 (zahrada), parc. č. 20/3 (zahrada), parc. č. 20/6 (ostatní plocha), parc. č. 20/8 (trvalý travní 

porost), parc. č. 20/11 (trvalý travní porost), parc. č. 20/12 (trvalý travní porost), parc. č. 21 (zahrada), 

parc. č. 24 (trvalý travní porost), parc. č. 25/5 (ostatní plocha), parc. č. 25/6 (ostatní plocha), parc. č. 27/1 

(trvalý travní porost), parc. č. 27/2 (trvalý travní porost), parc. č. 27/3 (trvalý travní porost), parc. č. 29/1 
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(ostatní plocha), parc. č. 29/2 (ostatní plocha), parc. č. 29/3 (ostatní plocha), parc. č. 29/4 (ostatní plocha), 

parc. č. 34 (trvalý travní porost), parc. č. 72/1 (trvalý travní porost), parc. č. 80/2 (zahrada), parc. č. 84/2 

(zahrada), parc. č. 89 (zahrada), parc. č. 93 (trvalý travní porost), parc. č. 129 (ostatní plocha), parc. č. 

130/2 (trvalý travní porost), parc. č. 130/3 (ostatní plocha), parc. č. 130/4 (ostatní plocha), parc. č. 130/17 

(ostatní plocha), parc. č. 131/1 (lesní pozemek), parc. č. 131/2 (lesní pozemek), parc. č. 132/1 (trvalý 

travní porost), parc. č. 132/2 (ostatní plocha), parc. č. 140/2 (trvalý travní porost), parc. č. 142/6 (ostatní 

plocha), parc. č. 153/3 (orná půda), parc. č. 153/5 (orná půda), parc. č. 153/6 (orná půda), parc. č. 156 

(orná půda), parc. č. 157/1 (orná půda), parc. č. 159/3 (ostatní plocha), parc. č. 160/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 160/11 (ostatní plocha), parc. č. 202/3 (trvalý travní porost), parc. č. 202/8 (ostatní plocha),  parc. 

č. 202/29 (trvalý travní porost), parc. č. 202/30 (trvalý travní porost), parc. č. 202/31 (trvalý travní 

porost), parc. č. 227 (ostatní plocha) , parc. č. 228/1 (trvalý travní porost), parc. č. 228/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 234/20 (lesní pozemek), parc. č. 234/24 (ostatní plocha), parc. č. 234/26 (ostatní plocha), parc. č. 

238/4 (trvalý travní porost), parc. č. 240/1 (orná půda), parc. č. 240/2 (orná půda), parc. č. 243/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 582/4 (ostatní plocha), parc. č. 584/1 (ostatní plocha), parc. č. 584/3 (ostatní plocha), 

parc. č. 585/1 (ostatní plocha), parc. č. 585/2 (ostatní plocha), parc. č. 586/1 (ostatní plocha), parc. č. 589 

(ostatní plocha), parc. č. 593/1 (ostatní plocha), parc. č. 595 (ostatní plocha), parc. č. 599 (ostatní plocha), 

parc. č. 637/2 (ostatní plocha), parc. č. 640 (vodní plocha), parc. č. 647/1 (vodní plocha), parc. č. 647/2 

(vodní plocha), parc. č. 647/3 (vodní plocha), parc. č. 647/5 (vodní plocha), v katastrálním území Travná 

u Horního Bradla, 

 parc. č. 2/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1756/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1757/3 (zahrada), parc. č. 

1773/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1900/3 (ostatní plocha), parc. č. 1900/9 (ostatní plocha), parc. č. 

1976/2 (ostatní plocha), parc. č. 3372 (trvalý travní porost), parc. č. 3406 (trvalý travní porost), parc. č. 

3408 (trvalý travní porost), parc. č. 3409 (trvalý travní porost), parc. č. 3411 (trvalý travní porost), parc. č. 

3413 (trvalý travní porost), parc. č. 3414 (trvalý travní porost), parc. č. 3415 (trvalý travní porost), parc. č. 

3417 (ostatní plocha), parc. č. 3418 (orná půda), parc. č. 3654 (ostatní plocha), parc. č. 3655 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3656 (trvalý travní porost), parc. č. 3801 (trvalý travní porost), parc. č. 3808 (trvalý travní 

porost), parc. č. 3822 (ostatní plocha), parc. č. 3837 (ostatní plocha), parc. č. 3838 (ostatní plocha), parc. 

č. 3873 (trvalý travní porost), parc. č. 3879 (trvalý travní porost), parc. č. 3911 (ostatní plocha), parc. č. 

3912 (vodní plocha), parc. č. 3913 (ostatní plocha), parc. č. 3914 (ostatní plocha), parc. č. 3915 (ostatní 

plocha), parc. č. 3916 (vodní plocha), parc. č. 3917 (ostatní plocha), parc. č. 3918 (ostatní plocha), parc. č. 

3919 (vodní plocha), parc. č. 3920 (ostatní plocha), parc. č. 3921 (ostatní plocha), parc. č. 3922 (ostatní 

plocha), parc. č. 3923 (ostatní plocha), parc. č. 3924 (ostatní plocha), parc. č. 3925 (ostatní plocha), parc. 

č. 3926 (ostatní plocha), parc. č. 3927 (ostatní plocha), parc. č. 3928 (ostatní plocha), parc. č. 3929 

(ostatní plocha), parc. č. 3930 (ostatní plocha), parc. č. 3931 (ostatní plocha), parc. č. 3932 (ostatní 

plocha), parc. č. 3936 (vodní plocha), parc. č. 4064 (ostatní plocha)  v katastrálním území Trhová 

Kamenice. 

 
 Stavba obsahuje: modernizaci úseku silnice II/343 v délce 8,089 km od západního okraje obce Vršov 

po křižovatku se silnicí I./37 v Trhové Kamenici, spočívající ve stavebních úpravách stávající silnice, 

vybudování mostu, odvodnění, opěrné zdi, chodníků a autobusových zastávek, včetně smýcení a 

náhradní výsadby stromů.  

Členění na stavební objekty:  

- SO 001 příprava staveniště - smýcení stromů v počtu 73 ks podél trasy  

- SO 101 silnice II/343 – je navržena v kategorii S6,5, třída dopravního zatížení IV, celková délka 

8089m. 

- SO 102 chodníky Horní Bradlo  chodník - šířka minimálně 1,50m, délka 75 m příčný sklon 2 %, 

zámková dlažba, betonové obruby, prvky pro bezbariérové užívání, úpravy nástupišť  autobusových 

zastávek 

- SO 103 chodníky Trhová Kamenice - úpravy nástupišť autobusových zastávek 

- SO 201 most ev.č. 343-005 ve staničení 8,007300 km – železobetonová monolitická rámová 

konstrukce o jednom poli s konstantním rozpětím 3,00m, šířka 8,50 m. 

- SO 202 opěrná zeď ve staničení 4,66-4,718 km  

- SO 401 meteostanice před obcí Travná  

- SO 402 přeložka vedení CETIN ve staničení 1,555-2,165 km  

- SO 801 náhradní výsadba dřevin  
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se oproti stávajícímu stavu nemění 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna dle projektové dokumentace, zpracované firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 

738, 566 01 Vysoké Mýto, ověřené v územním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení stavebního úřadu.  

2. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Horní Bradlo, Travná u 

Horního Bradla a Trhová Kamenice mimo jiné dle situace č. v. C.3.1-C.3.10 v měřítku 1:500 a 

1:1000, která je součástí projektové dokumentace.  

3. Při zpracování projektu a stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu.  

4.     Příslušným úřadem k vydání stavebního povolení je MěÚ Chrudim, odbor dopravy a MěÚ Hlinsko, 

odbor dopravy. Stavebník v dostatečném předstihu požádá o vydání stavebního povolení, k žádosti 

předloží předepsané přílohy. 

5.    S odpady, vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001Sb. o odpadech, 

v platném znění. Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie, bude zajištěno jejich přednostní 

využití v souladu se zákonem, předávány budou pouze oprávněné osobě. Nevytříditelné zbytky budou 

likvidovány v souladu s platnými předpisy. Další stupeň dokumentace bude obsahovat  přibližnou 

bilanci množství jednotlivých odpadů včetně výkopové zeminy. 

6.  Investor je povinen podle §22, odst.2 zákona č.20/1987Sb. o státní památkové péči v platném znění již 

od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému 

ústavu AV ČR a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 

výzkum. 

7.   Podmínky pro provádění výše uvedené akce stanoví archeologické oddělení Památkového ústavu v 

Pardubicích.  

8.   Stavebník uzavře s oprávněnou organizací smlouvu o provedení záchranného archeologického 

průzkumu. 

9.  Investor stavby uzavře se státním pozemkovým úřadem před vydáním stavebního povolení speciální 

nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu 

požádá o převod zastavěných pozemků.  

10. Při provádění prací musí být v nejvyšší možné míře chráněna vzrostlá zeleň, případné poškození 

kořenového systému musí být řádně ošetřeno. 

11. Při provádění prací musí být postupováno tak, aby nedocházelo k poškozování dotčených pozemků a 

aby nebyly narušeny hydrologické poměry v území. Případné poškození melioračního systému musí 

být neprodleně odstraněno. 

12. Po skončení stavebních prací budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně 

předány jejich vlastníkům, případně uživatelům.  

13. V plném rozsahu budou splněny podmínky  stanoviska, které vydal MěÚ Chrudim, odb. dopravy dne 

9.9.2016 pod č.j.CR 059323/2016/Kl a to především: 

• Všechny sjezdy s troubou budou v souladu s vyhláškou č. 104/1997Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích a budou opatřeny šikmými čely, včetně seříznutí trouby ve 

sklonu 1:1 

• Projektová dokumentace mostu bude samostatně projednána s odborem dopravy 

• Použitá svodidla budou odpovídat příslušným předpisům dle druhu použitých svodidel, toto 

bude řešeno v samostatné části projektu 

•  Další stupeň PD bude obsahovat samostatnou situaci návrhu svislého a vodorovného 

dopravního značení.  

• Budou prověřeny stávající rozhledové poměry křižovatek se silnicí nebo místní komunikací, 

rozhledové poměry budou zakresleny do dalšího stupně PD, v případě potřeby budou 

odstraněny pevné překážky v rozhledu. 
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14. Nad rámec předložené projektové dokumentace nebudou bez souhlasu vodoprávního úřadu 

provedeny jakékoli terénní úpravy, stavby a zařízení, které by mohly ovlivnit vodní poměry. 

15. V plném rozsahu budou splněny podmínky závazného stanoviska, které vydal MěÚ Chrudim, odb. 

ŽP dne 22.8.2016 pod č.j.CR 052244/2016/OŽP/Št a to především: 

• Celkový zábor lesních pozemků nepřesáhne 0,2291 ha 

• V souvislosti s umístěním stavby a prováděnými stavebními pracemi nedojde ke kácení 

stromů lesních porostů. 

•  Před povolením užívání stavby bude provedeno její zaměření geometrickým plánem a 

požádáno o odnětí plnění funkcí lesa na zastavěné části lesních pozemků.  

• V souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny okolní lesní pozemky, lesní porosty 

ani jejich kořenový systém a okolní lesní pozemky nebudou sloužit k trvalému ukládání 

výkopové zeminy  ani jiného stavebního materiálu. 

16. V plném rozsahu budou splněny podmínky závazného stanoviska, které vydal MěÚ Chrudim, odb. 

ŽP dne 18.4.2018 pod č.j.CR 017997/2018 OŽP/Mk a to především: 

• Před zahájením  stavby bude vytyčena odsouhlasená plocha a bude zajištěno její nepřekročení.  

• V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 se uděluje výjimka z povinnosti provést 

skrývku  vrchní kulturní vrstvy půdy. 

• Za trvalé odnětí půdy nebude  v  souladu s  § 11a odst. 1 písm. b)  zákona  předepsán odvod.  

17. V plném rozsahu budou splněny podmínky závazného stanoviska, které vydal MěÚ Hlinsko, odb. ŽP 

dne 26.9.2016 pod č.j. Hl 34054/2016/OŽP a to především: 

• Po celou dobu realizace nového mostního objektu budou učiněna veškerá maximální opatření 

vylučující znečištění dotčeného vodního toku závadnými látkami. Jedná se zejména o naftu, 

benzín, olejové provozní náplně stavebních strojů atd. 

• Budou respektovány a dodrženy podmínky vyjádření správce drobných vodních toků, tj. Lesů 

ČR, s.p., správa toků  

•  Spodní hrana mostu bude v souladu s projektem na kótě 524,15 m n.m Bpv (výš než stávající 

mostovka). Bude provedeno plynulé napojení nového dna mostu (kamenná dlažba do betonu) 

na nátoku a výtoku vodního toku pod mostním objektem na stávající neupravenou část koryta 

toku. V místě přechodu betonového prahu do neupravovaného koryta vodoteče 

doporučujeme realizovat kamenný zához. 

• Budou navržena opatření, bránící v nejvyšší možné míře pádu a ponechání vybourávaných 

částí mostu do koryta toku. 

• V případě zvýšených průtoků ve vodním toku budou stavební práce zasahující do vodního 

toku  zastaveny a budou učiněna opatření která vyloučí zhoršení průtoku vody staveništěm 

• Propustky budou pročištěny, provedeny případné úpravy a opravy. 

18. V plném rozsahu budou splněny podmínky závazného stanoviska, které vydal MěÚ Hlinsko, odb. ŽP 

dne 25.8.2016 pod č.j. Hl 17784/2016/OŽP a to především: 

• V extravilánu obcí budou při modernizaci silnice II/343 zachovány stávající sjezdy na okolní 

zemědělské a lesní pozemky 

19. V plném rozsahu budou splněny podmínky závazného stanoviska, které vydal AOPK ČR SCHKO 

Železné hory dne 13.12.2016 pod č.j. 01941/VC/16 a to především: 

• Pohledové části navrhované železobetonové opěrné zdi  budou navrženy  v provedení 

lomovým kamenem a vyspárováním. Pro stavbu budou navrženy horniny typické pro danou 

oblast (žula, rula, granodiorit). Svodidlo na opěrné zdi bude zhotoveno z dřevooceli, která je 

vhodná pro použití v chráněných územích. 

20. V plném rozsahu budou splněny podmínky rozhodnutí, které vydal AOPK ČR SCHKO Železné hory 

dne 7.11.2016 pod č.j. SR/0030/VC/16-5 a to především: 

• Povolení ke kácení dřevin dle §6 zákona o ochraně přírody a krajiny příslušným orgánem 

ochrany přírody vydáno až po předložení Agenturou odsouhlaseného podrobného projektu 

náhradní výsadby zpracovaného autorizovanou osobou v příslušném oboru. Projekt bude 

obsahovat především lokalizaci náhradní výsadby v mapě v měřítku katastrální mapy, výčet 

dotčených parcel, souhlas vlastníků pozemků s náhradní výsadbou, případně souhlas 

sousedních vlastníků pozemků ve smyslu §1017 zák. č. 89/2012 Sb., specifikaci  sadebního 
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materiálu, způsob výsadby, ochrany a následné péče. Projekt náhradní výsadby nebude 

dřeviny umisťovat na pozemky plnících funkci lesa. Náhradní výsadba bude přednostně 

navržena podél silnice II/343. 

• V náhradní výsadbě nebude použit jasan ztepilý, bude nahrazen javorem mléčem nebo 

javorem klenem. 

21. Před zahájením stavby je nutné v dostatečném předstihu podat na pověřený správní úřad žádost o 

uzavírku dle §24 zák. č. 13/19978 Sb. v platném znění a o přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích podle §77 zák. č. 361/2000Sb. v platném znění, včetně všech potřebných příloh. 

22. Při provádění stavby nesmí docházet k únikům ropných látek a k znečišťování životního prostředí. 

23. Výkopek a stavební materiál musí být uložen mimo ochranné pásmo vodního toku. Pokud by to 

nebylo možné z hlediska uspořádání staveniště, musí být učiněna opatření proti možnému zanášení 

koryta. 

24. V případě záboru části pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., bude před 

zahájením prací sepsána kupní, případně nájemní smlouva. 

25. V případě trvalého záboru pozemků ve správě Povodí Labe s.p. musí být v předstihu projednán 

způsob majetkoprávního vypořádání se správcem. 

26. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen dotčeným orgánům veřejné správy a správcům 

sítí k odsouhlasení. 

27. Stavbou nebudou zhoršeny stávající rozhledy na křižovatce I/37 se silnicí II/343 dle ČSN 736102 a 

budou splněny vlečné křivky dle nejdelšího uvažovaného vozidla 

28. Stavba bude mj. odpovídat ČSN 736110, ČSN 736102 a podmínkám vyhlášky č.398/2009 Sb. 

29. Provedení obrub na dopravním ostrůvku bude s kolmou podsázkou 50 mm a následnou šikmou částí 

100 mm. 

30. Před zahájením stavebních prací musí stavebník požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu 

VN a VVN. 

31. Přeložení vedení elektronických komunikací zajistí její vlastník, tj. CETIN a.s. Praha na náklady 

stavebníka. Stavebník je povinen uzavřít s CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky vedení. 

32. Při provádění stavby nesmí být narušena statika nemovitostí umístěných podél trasy 

33. Stavbou nesmí být poškozeny zdroje pitné vody podél trasy. 

34. Budou zachovány stávající sjezdy na sousední pozemky, další stupeň PD bude řešit napojení 

jednotlivých nemovitostí. 

35. S vlastníky nemovitostí dotčených stavbou bude provedeno majetkoprávní vypořádání v souladu 

s platnými předpisy. 

36. Případná poškození sousedních nemovitostí budou neprodleně odstraněna na náklady stavebníka 

37. Platnost rozhodnutí se stanovuje na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí 

 Účastníci řízení, dle §85 odst.1) stavebního zákona: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02  Pardubice 

Odůvodnění: 

Dne 13.4.2018 podal Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02  Pardubice žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby "Modernizace silnice II/343 Vršov - Trhová Kamenice" na pozemcích 

v k.ú. Horní Bradlo, Travná u Horního Bradlo a Trhová Kamenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

územní řízení. 

Odbor výstavby Městského úřadu v Nasavrkách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), opatřením ze dne 25.4.2018 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního 

zákona zahájení územního řízení. Při stanovení okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel 

z ustanovení §85 stavebního zákona, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 b stavebního zákona oznámil 

stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce MěÚ 

Nasavrky dne 27.4.2018 a sejmuta 14.5.2018, zároveň bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce MěÚ 
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Nasavrky. Zároveň byl dokument zveřejněn na úřední desce Obce Horní Bradlo, Městyse Trhová 

Kamenice a MěÚ Hlinsko 

Stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení zahrnul:  

-podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele (Pardubický kraj) 

- podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obce, na jejichž území má být požadovaný  

záměr uskutečněn (Obec Horní Bradlo, Městys Trhová Kamenice) 

- podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých  

má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ty osoby, které mají jiné věcné právo k těmto pozemkům 

nebo stavbám (Josef Bláha, Emilie Bláhová, Hana Bláhová, Josef Cach, Jana Čermáková, Lenka 

Dokoupilová, Jan Dostál, Doc.Ing. Richard Drechsler, CSc., Ladislav Dubský, Roman Homolka, 

Miroslav Horák, Marie Horáková, Ilona Hronová, Roman Hušák, Miloslava Chaloupecká, Milan 

Chaloupecký, Ing. Martin Jančárek, Milan Jančárek, Milan Janovský, Radovan Janovský, Vojtěch 

Janovský, Irena Jarochová, Aleš Jirásek, Milan Juriček, Ivana Juričková, Věra Karafiátová,  Ing. PhDr. 

Zdenka Klapalová, CSc., Jaroslava Kopecká, Josef Krejčí,  Vladimír Kroutil, Marie Kučerová, Karel 

Linhart, Marie Linhartová, Jan Louvar, Jiří Mareš, Marie Marešová,  Marie Martincová,   Zina Matysová,  

Ing. Jiří Mrkvička, Josef Myška, Josef Novák, Anna Nováková, Mgr. Miloš Novotný, Ivan Paštyka, Petr 

Paštyka, Věnceslava Paštyková, Lubomír Peřina, František Pilař, Jarmila Pilařová, Karel Pilný, Libor 

Pilný, Alena Plíšková, Jaroslav Samek, Miroslav Seibert, Milan Sommr, Jitka Sommrová, Miloslav 

Stehno, Zdenka Stehnová, Jan Svoboda, Roman Šretr, Milan Tuček, Jana Tučková, Ing. Ivana Vithová, 9  

František Vodrážka, Marie Vodrážková, Michal Zvěřina, Daniel Žák, COOP družstvo HB, ČEPS, a.s.,  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., EUROBIT REAL a.s., GridServices, 

s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Povodí Labe, státní podnik, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 

Pardubice, Římskokatolická farnost Nasavrky, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, STATEK 

Lipka a.s., Státní pozemkový úřad, Vánoční ozdoby, DUV - družstvo, Vodárenská společnost Chrudim, 

a.s., Zemědělská a.s. Horní Bradlo). 

- podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, jejichž 

vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům a stavbám může být přímo dotčeno (vlastníci 

nemovitostí v kat. území Horní Bradlo: st.p.107/2, st.p.112, st.p.91, st.p.407, st.p.155, st.p.126, st.p.131, 

st.p.443, st.p.442, st.p. 6, st.p.230,  st.p.1/1, st.p.56, st.p.36, st.p.86, st.p.61, st.p.72, st.p.79, st.p.87, 

st.p.202, st.p.2, st.p.53, st.p.57, st.p.58, p.p.č. 814/1, 897, 643/2, 633, 933, 902, 630/2, 904/1, 618, 604, 

603, 511/4, 601/1, 601/2, 912, 911/1, 597, 598, 540, 542, 543, 473, 458, 455/3, 454, 446, 445, 442, 444, 

437, 436, 441, 435, 28/6, 28/3, 27/6, 27/7, 27/5, 27/2, 16/1, 390/5, 57/1, 3, 2/1, 94/4, 95/10, 172/7, 94/5, 

172/3, 172/9, 94/6, 169/17, 94/7, 161/5, 94/8, 94/9, 384/6, 395, 155/1, 384/7, 126/2, 384/8, 123/25, 

123/26, 123/27, 410/2, 408/1, 384/1, 156/6, 156/1, 156/7, 156/5, 158, 159, 416, 169/2, 169/6, 169/4, 

169/7, 169/1, 169/20, 169/18, 169/19, 169/9, 169/10, 169/11, 169/13, 94/10, 169/25, 169/26, 172/11, 

172/1, 173/4, 6, 14/10, 14/3, 28/5, 406, 462/2, 462/3, 462/4, 463/3, 463/1, 463/2, 464, 465, 466, 467, 

469/1, 470, 471, 545/2, 545/3, 545/1, 563, 565/1, 566, 594/2, 651, 649, 920, 930/1, 678, 929, 679, 928, 

701, 703; v kat. území Travná u Horního Bradla: st.p.128, st.p.139, st.p.186, st.p.129, st.p.130, st.p.131, 

st.p.132, st.p.133/1, st.p.2, st.p.90, st.p.91, st.p.67, st.p.6, st.p.167, st.p.69, st.p.88, st.p.117, st.p.89, 

st.p.84, st.p.72, st.p.71, st.p.4, st.p.92, st.p.86, p.p.č. 127/5, 127/6, 127/7, 130/1, 130/12, 130/11, 130/10, 

130/9, 130/8, 144/1, 160/2, 654, 596, 90, 72/2, 82/1, 80/4, 80/5, 51/9, 50/3, 50/4, 587, 653, 31/1, 30, 

582/3, 243/5, 243/17, 243/3, 243/2, 243/1, 243/8, 611/3, 241/7, 241/2, 241/4, 241/3, 241/1, 238/1, 238/2, 

238/3, 234/23, 234/14, 234/29, 234/5, 234/28, 424, 230, 225/1, 601/3, 224/2, 240/3, 236, 25/2, 25/4, 25/1, 

584/4, 638, 23, 20/7, 20/1, 20/10, 187/1, 186, 185/3, 185/4, 182, 180, 179, 178/9, 157/2, 154/2, 178/7, 

178/8, 158/4, 584/2, 142/37, 142/36, 142/46, 143, 130/18, 142/16, 133/1, 132/3, 636/2; v kat. území 

Trhová Kamenice: st.p.213, st.p.118, st.p.214, st.p.583, p.p.č. 3876, 3875, 3839, 3820, 3818, 3817, 3816, 

3694, 3692, 3691, 3690, 3689, 2663, 3662, 3661, 3425, 3421, 3419, 1758/3, 1757/4, 1757/1, 1980/4, 

1773/10, 1773/8, 1773/7, 1773/5, 1900/8, 1900/7, 241/6, 1, 2/4, 2/6, 1756/3, 3407, 3416, 3636, 3933, 

3657, 3648, 3646, 3645, 3653, 3811, 3809, 3799, 3814, 3813, 3934/1. 

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a podklady k řízení jsou 

dostatečné k posouzení věci, upustil stavební úřad od místního šetření a ústního jednání a stanovil lhůtu 

20 dnů k podání námitek. Zároveň s oznámením v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu poučil stavební 

úřad účastníky řízení, že mají před vydání územního rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí, a to ve lhůtě do 10 dnů po stanovené lhůtě k podání námitek.  

Stavební úřad se v plném rozsahu zabýval předloženými podklady a skutečnostmi, které vyplynuly 

v průběhu řízení ve věci a samostatně provedl ověření podkladů. Stavební úřad v provedeném územním 
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řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s 

účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy 

zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Žadatel nemá vlastnické právo, smlouvy nebo doklady o právu provést stavbu ke všem dotčeným 

pozemkům, nepředložil v souladu s § 86 odst. 2 stavebního zákona souhlasy vlastníků dotčených 

pozemků ani staveb, neboť dotčené pozemky a stavby lze pro daný účel vyvlastnit-viz §184a odst. 3 

stavebního zákona  

Stavební úřad v provedeném územním řízení dle §90 stavebního zákona přezkoumal předloženou žádost, 

projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou 

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 

obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

V zákonné lhůtě stavební úřad obdržel námitku účastníka řízení Mgr. Miloše Novotného, bytem Dolní 

Roveň - Komárov 42, která se týkala možného ohrožení nemovitosti v jeho vlastnictví v průběhu stavby a 

především dle jeho názoru nedostatečného projednání ze strany investora, případně projektanta stavby.  

S odkazem na ust.§ 89 odst.4 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2 

písm. a) a písm. b) stavebního zákona, uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, 

jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Stavební úřad se tímto podáním v plném rozsahu zabýval. Především stavebnímu úřadu nepřísluší 

hodnotit způsob jednání mezi majitelem a investorem stavby, při rozhodování ve věci musí vycházet 

z předložených podkladů, případně z vlastního šetření. Z předložené dokumentace vyplývá, že pozemky 

ve vlastnictví pana Novotného jsou dotčeny v ploše cca 5 m2 a to svahováním (násypem). V terénu 

nejsou patrny sjezdy na pozemek, stavba na pozemku st.p.4 je pod úrovní komunikace, stejně tak stávající 

studna. Jak je patrné z předložené dokumentace, v daném prostoru nedochází k zásadním výškovým 

úpravám komunikace oproti nynějšímu stavu, takže připomínky, které se týkají změny nivelety 

komunikace, jsou bezpředmětné. Dle názoru stavebního úřadu jsou jednotlivé podmínky, uvedené 

v podání pana Novotného, řešeny podmínkami rozhodnutí v dostatečném rozsahu. Jedná se především o 

podmínky č. 32-36 rozhodnutí.   

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- připomínky nebyly vzneseny 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a 

stavebního řádu 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, 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 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

Jaromír Velehradský 

vedoucí odboru výstavby MěÚ Nasavrky 
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K vyvěšení na úředních deskách:  

MěÚ Hlinsko  

MěÚ Nasavrky  

OÚ Horní Bradlo  

Městys Trhová Kamenice  

 

 

Obdrží: 

 

Účastníci řízení dle §85 odst.1, 2 písm. a) (dodejky, případně datová zpráva)  

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9, sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice 2 

Josef Bláha, Svobodné Hamry č.p. 13, Vysočina, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 

Emilie Bláhová, Svobodné Hamry č.p. 13, Vysočina, 539 01 Hlinsko v Čechách 1  

Hana Bláhová, Lukavice č.p. 179, 538 21 Slatiňany  

Josef Cach, Sarajevská č.p. 1278/5, 120 00 Praha 2-Vinohrady  

Jana Čermáková, Ochoz č.p. 73, 538 25 Nasavrky  

Lenka Dokoupilová, Krásné č.p. 36, 538 25 Nasavrky  

Jan Dostál, 5. května č.p. 100, 539 52 Trhová Kamenice  

Doc.Ing. Richard Drechsler, CSc., Nad Šárkou č.p. 754/36, 160 00 Praha 6-Dejvice  

Ladislav Dubský, Resselovo náměstí č.p. 112, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1  

Roman Homolka, Jungmannova č.p. 711, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 

Miroslav Horák, Sedláčkova č.p. 433, Polabiny, 530 09 Pardubice 9  

Marie Horáková, Sedláčkova č.p. 433, Polabiny, 530 09 Pardubice 9  

Ilona Hronová, Lažany č.p. 26, 539 73 Skuteč  

Roman Hušák, Kameničky č.p. 8, Trhová Kamenice, 539 01 Hlinsko v Čechách 1  

Miloslava Chaloupecká, Národních hrdinů č.p. 20, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3  

Milan Chaloupecký, Národních hrdinů č.p. 20, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3  

Ing. Martin Jančárek, Velehradská č.p. 635/2a, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6  

Milan Jančárek, Travná č.p. 48, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky 

Milan Janovský, Bělehradská č.p. 398, Polabiny, 530 09 Pardubice 9  

Radovan Janovský, Neklanova č.p. 110/25, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28  

Vojtěch Janovský, Bartoňova č.p. 602, Studánka, 530 12 Pardubice 12  

Irena Jarochová, Družby č.p. 335, Polabiny, 530 09 Pardubice 9  

Aleš Jirásek, Strojařů č.p. 1152, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1  

Milan Juriček, Vršov č.p. 43, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Ivana Juričková, Vršov č.p. 43, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Věra Karafiátová, Horní Bradlo č.p. 35, 539 53 Horní Bradlo  

Ing. PhDr. Zdenka Klapalová, CSc., Sázavská č.p. 749/22, 120 00 Praha 2-Vinohrady  

Jaroslava Kopecká, Horní Bradlo č.p. 50, 539 53 Horní Bradlo  

Josef Krejčí, Adámkova třída č.p. 281, 539 01 Hlinsko v Čechách 1  

Vladimír Kroutil, Vršov č.p. 3, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Marie Kučerová, Pichlova č.p. 2653, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  

Karel Linhart, Horní Bradlo č.p. 34, 539 53 Horní Bradlo  

Marie Linhartová, Horní Bradlo č.p. 34, 539 53 Horní Bradlo PhDr.  

Jan Louvar, Dolní Bradlo č.p. 38, 539 53 Horní Bradlo 

Jiří Mareš, Rváčov č.p. 107, Vysočina, 539 01 Hlinsko v Čechách 1  

Marie Marešová, Družstevní č.p. 1369, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 

Marie Martincová, Kameničky č.p. 8, Trhová Kamenice, 539 01 Hlinsko v Čechách 1  

Zina Matysová, 1. máje č.p. 179, 533 13 Řečany nad Labem  

Ing. Jiří Mrkvička, Dolní Bradlo č.p. 3, 539 53 Horní Bradlo 

Josef Myška, Okružní č.p. 207, 538 04 Prachovice  

Josef Novák, Travná č.p. 7, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Anna Nováková, Travná č.p. 7, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Mgr. Miloš Novotný, Komárov č.p. 42, Dolní Roveň, 530 02 Pardubice 2  

Ivan Paštyka, K Višňovce č.p. 2443, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 

Petr Paštyka, třída Míru č.p. 2672, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
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Věnceslava Paštyková, Železničního pluku č.p. 1708, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  

Lubomír Peřina, Travná č.e. 147, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

František Pilař, 5. května č.p. 155, 539 52 Trhová Kamenice  

Jarmila Pilařová, 5. května č.p. 155, 539 52 Trhová Kamenice  

Karel Pilný, Na Tarase č.p. 92, Dušníky, 277 42 Obříství  

Libor Pilný, Pštrossova č.p. 218/27, 110 00 Praha 1-Nové Město  

Alena Plíšková, Jabloňová č.p. 814, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1  

Jaroslav Samek, Travná č.p. 4, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky 

Miroslav Seibert, Janovského č.p. 1298/4, 170 00 Praha 7-Holešovice 

Milan Sommr, Vršov č.p. 15, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Jitka Sommrová, Vršov č.p. 15, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Miloslav Stehno, Lukavice č.p. 183, 538 21 Slatiňany 

Zdenka Stehnová, Travná č.p. 28, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Jan Svoboda, 5. května č.p. 56, 539 52 Trhová Kamenice  

Roman Šretr, Travná č.p. 17, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Milan Tuček, Komenského č.p. 130, 533 72 Moravany u Holic  

Jana Tučková, Komenského č.p. 130, 533 72 Moravany u Holic  

Ing. Ivana Vithová, U Ladronky č.p. 1117/38, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69  

František Vodrážka, Nerudova č.p. 209, 539 52 Trhová Kamenice  

Marie Vodrážková, Nerudova č.p. 209, 539 52 Trhová Kamenice  

Michal Zvěřina, U Háječku č.p. 182/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  

Daniel Žák, Travná č.p. 20, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

COOP družstvo HB, IDDS: d85ce98, sídlo: U Rajské zahrady č.p. 1912/3, 130 00 Praha 3-Žižkov  

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd, sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t,  

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

EUROBIT REAL a.s., IDDS: 9394w8j, sídlo: Teplého č.p. 1375, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8 

Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4, sídlo: Raisovo náměstí č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice 

Obec Horní Bradlo, IDDS: ienb2ps, sídlo: Dolní Bradlo č.p. 7, 539 53 Horní Bradlo  

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2, sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz,  

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle  

Římskokatolická farnost Nasavrky, Náměstí č.p. 323, 538 25 Nasavrky  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq, sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 

STATEK Lipka a.s., IDDS: yre72jd, sídlo: Lipka č.p. 1, Horní Bradlo, 538 25 Nasavrky  

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov  

Vánoční ozdoby, DUV - družstvo, IDDS: rmmtrhs,  

sídlo: nábřeží Benešovo č.p. 2286, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh, sídlo: Novoměstská č.p. 626, 537 01 Chrudim 1 

Zemědělská a.s. Horní Bradlo, IDDS: gbrg45n, sídlo: Horní Bradlo č.p. 57, 539 53 Horní Bradlo  

Účastníci řízení dle §85 odst.2 písm.b) (veřejnou vyhláškou)  

Vlastníci nemovitostí podél trasy navrhovaného záměru  

dotčené správní úřady (datová zpráva):  

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  

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie územní odbor Chrudim, 

IDDS: ndihp32, sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: ndihp32  

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  

Městský úřad Hlinsko, odbor dopravy, IDDS: k4hby3r  

sídlo: Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko v Čechách 1  
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Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, IDDS: k4hby3r  

sídlo: Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, IDDS: k4hby3r 

sídlo: Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi  

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1 

Městský úřad Chrudim, odbor školství, , kultury, sportu a památkové péče, IDDS: 3y8b2pi  

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1 

 

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi  

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1  

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi  

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1  

Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi  

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1  

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastrukt, IDDS: hjyaavk, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany 

Pardubický kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2  

Regionální pracoviště Východní Čechy (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), Správa 

Chráněné krajinné oblasti Železné hory, IDDS: kpddyvy  

sídlo: Jiráskova č.p. 1665, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  

 

 

Toto rozhodnutí /oznámení/ musí být vyvěšeno po dobu nejméně plných 15 dnů, tj. den vyvěšení a 

sejmutí se nepočítá, 15 dnem vyvěšení nasávají účinky doručení.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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