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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00FX2G1* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad- úsek silničního hospodářství  
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 

 

Váš dopis ze dne: Vaše značka:  
Č.j.: Hl 41336/2019/SÚ Spisová značka: S-SÚ/6601/2019/7 

Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 

Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 8 str. / 0 

E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 18.6.2019 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního 

zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.1.2019 podal 

Městys Trhová Kamenice, IČO 00271055, Raisovo náměstí č.p. 4, 539 52  Trhová Kamenice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

 

na stavbu:  Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice – Rohozná, I. etapa (dále jen "stavba") 

na pozemku: st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24 (zahrada), parc. č. 25 (trvalý travní porost), 

parc. č. 850/1 (ostatní plocha), parc. č. 1077 (orná půda), parc. č. 1080 (orná půda), parc. č. 1081 

(ostatní plocha), parc. č. 1084 (ostatní plocha), parc. č. 1100 (ostatní plocha), parc. č. 1106 (orná 

půda), parc. č. 1109 (orná půda), parc. č. 1110 (ostatní plocha), , parc. č. 1191 (orná půda), parc. č. 

1271 (orná půda) v katastrálním území Rohozná u Trhové Kamenice, 

  parc. č. 4015/1 (ostatní plocha), parc. č. 4017 (ostatní plocha), v katastrálním území Trhová 

Kamenice. 

 

Stavba obsahuje: 

Předmětem stavby je vybudování samostatně vedené komunikace určené pouze pro pěší a cyklisty. 

Stezka je vedená v extravilánu podél silnice I/37 mezi obcí Trhová Kamenice a Rohozná. Stezka je 

navržena jako obousměrná v šířce 2 m s krajnicemi v šířce 0,25 m. Stezka je rozdělena do tří 

samostatných úseků A, B, a C. Úsek A je dlouhý 138,75 m, úsek B je dlouhý 748,20 m, úsek C je dlouhý 

125,00 m. Stavba bude realizována ve dvou etapách. V I. etapě bude realizován úsek A a C. Kryt vozovky 

je navržen z asfaltobetonu. Stávající hospodářské sjezdy ze silnice I/37 budou zachovány. Stezka je 

vedena v CHKO Železné hory v katastrálním území Trhová Kamenice a Rohozná u Trhové. Účelem 
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navržené stezky je zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty mezi obcí Trhová 

Kamenice a Rohozná. Navrženým řešením se výrazně sníží jejich ohrožení silničním provozem na silnici 

I/37. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba je v souladu s platným Územním plánem Trhová Kamenice ve znění Změny č.2, vydané 

zastupitelstvem městyse dne 13.3.2017, která nabyla účinnosti dne 29.3.2017.  

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí na str. 7, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 

hranic pozemku a sousedních staveb. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty 

Trhová Kamenice – Rohozná“ ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval Ing. J. Bureš 

autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT 0700091 v dubnu 2018. Ověřená projektová 

dokumentace je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny stavby nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.  

2.  Stavebník oznámí stavebnímu úřadu- úseku silničního hospodářství termín zahájení stavby. 

3. Při provádění stavby nedojde k ohrožení provozu na sousedících pozemních komunikacích. K 

omezení dopravy na se stavbou sousedících komunikacích dojde jen na dobu nezbytně nutnou a pod 

ochranou přechodné úpravy silničního provozu. 

4. Stavba bude provedena v souladu příslušnými normami, technickými podmínkami a dalšími 

souvisejícími předpisy (ČSN 736110, ČSN 73 6005, vyhl. č. 398/2009 Sb., TP 179 aj.) Světlou šířku 

stezky je nezbytné zvětšit o boční bezpečnostní odstupy od případných pevných překážek. 

5. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništích.  

6. Stavbu bude provádět podle § 160 stavebního zákona jako zhotovitel stavební podnikatel, který při 

realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby 

práce na stavbě, pro jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které 

jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitelem stavby bude odborná firma dle výsledku výběrového 

řízení provedeného stavebníkem. Na stavbě bude veden stavební deník. 

7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 

povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby byl čitelný a ponechán na místě stavby až do doby vydání 

kolaudačního souhlasu. 

8. Před zahájením prací bude podána na MěÚ Hlinsko, stavební úřad-úsek silničního hospodářství 

v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, případně i o povolení 

uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1977 Sb. O pozemních komunikacích. K žádostem je nutné přiložit 

vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim. 

9. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem. 

10. Veškeré případné vstupy na cizí pozemky musí být včas předem projednány s jejich vlastníky.  

11. V případě objevení archeologického nálezu ( keramika, kosti, zdivo, jímky apod.) musí podle § 23 

odst. 2 památkového zákona nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací tento nález oznámit 

Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. nebo nejbližšímu muzeu (Regionální muzeum v Chrudimi, 

Široká 86, 537 01 Chrudim – Mgr. Jan Musil tel. 732552413, fax 469 620 330, e-mail: 

info@muzeumcr.cz) a to nejpozději do druhého dne po nálezu nebo potom kdy se o nálezu dozvěděl. 

Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze 
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změn až do prohlídky AÚ AV ČR nebo muzeem, nejméně však po dobu 5 pracovních dnů po 

učiněném oznámení.  

12. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem správce sítí o zahájení zemních a stavebních prací 

dotýkajících se těchto zařízení. Před zahájením stavebních prací bude provedeno na základě 

objednávky vytýčení jednotlivých inženýrských sítí příslušným správcem sítě. Pracovníci, kteří 

budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou veškerých inženýrských 

sítí a zařízení, včetně možné odchylky od výkresové dokumentace. 

13. Stavba bude v plném rozsahu respektovat stávající inženýrské sítě a zařízení ve správě ČEZ 

Distribuce a. s., České telekomunikační infrastruktury a.s., GridServices, s.r.o., včetně jejich 

ochranných pásem. Tato zařízení v prostoru stavby musí být před zahájením prací zajištěna tak, aby 

nedošlo k jejich poškození během provádění stavby a byla dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová 

úprava vedení technického vybavení. Způsob ochrany, podmínky střetu s podzemním zařízením 

budou zajištěny dle podmínek správců jednotlivých sítí., které jsou nedílnou součástí projektové 

dokumentace v její dokladové části.  

14.  Budou dodrženy všechny podmínky ČEZ Distribuce a.s. uvedené ve vyjádření k projektové 

dokumentaci  ze dne 1.6.2018 zn. 1098279039 a v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním 

činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 1.6.2018 zn. 1098279014. Případné 

poškození sítí nahlaste na poruchovou linku tel.: 840850860. Vyjádření je nedílnou součástí 

dokladové části schválené projektové dokumentace. 

15. Budou dodrženy všechny podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. uvedené ve vyjádření 

pro společné řízení ze dne 10.5.2018 č.j. 607329/18. Vytýčení sítí bude objednáno u některé z firem 

uvedených ve vyjádření. Poškození vedení nahlaste na tel.:602482995, v mimopracovní době na tel: 

238462690. Vyjádření jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. Ke 

kolaudačnímu souhlasu stavby musí stavebník doložit zápis o kontrole ochránění 

komunikačních sítí potvrzený společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kontaktní 

osoba p. Ďuriš, tel.: 602482995. 

16. Budou dodrženy všechny podmínky GridServices s.r.o. uvedené ve stanovisku ke společnému řízení 

ze dne 23.5.2018 zn. 5001718093. Vytýčení sítí bude objednáno na tel.: 800113355. Případné 

poškození vedení nahlaste na tel.: 1239. 

17. Odkryté inženýrské sítě a zařízení musí být řádně zabezpečeny proti možnému poškození. V případě 

poškození jakýchkoli inženýrských sítí a zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému  správci. 

Před záhozem obnažených inženýrských sítí a zařízení musí být příslušný správce vyzván ke 

 kontrole, zda nedošlo k poškození a zda byly dodrženy podmínky zabezpečení, ochrany a uložení 

 zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. O provedené kontrole bude sepsán protokol a ten 

stavebník předloží k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

18. Stavbou nesmí být poškozeno životní prostředí. Při realizaci stavby bude plně respektováno vyjádření 

Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí ze dne 6.6.2018 č.j. Hl 27387/2018/OŽP. 

Vyjádření je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

19. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu 

Hlinsko, odboru životního prostředí – úseku OH ze dne 24.7.2018 č.j. Hl 37916/2018/OŽP. S odpady 

vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů a TP 105 – Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a 

údržbě pozemních komunikací. Odpady, které vzniknou realizací stavby, budou tříděny v souladu s 

vyhl. č. 93/2016Sb. podle druhů a kategorií (ostatní, nebezpečné) a předávány k využití nebo 

odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o odpadech). Dále musí původce 

plnit veškeré povinnosti, které mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. vedení evidence). Při 

využití zeminy k následným terénním úpravám je nutné postupovat v souladu s vyhl. č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jestliže v souvislosti 

s činností budou vznikat nebezpečné odpady, může s nimi původce nakládat pouze na základě 

souhlasu příslušného správního úřadu. Ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy doklady o 

způsobu nakládání s odpady. Závazné stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené 

projektové dokumentace. 
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20. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu 

Hlinsko, odboru životního prostředí – úseku VoH ze dne 11.9.2018 č.j. Hl 56339/2018/OŽP. Závazné 

stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

21.  Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu 

Hlinsko, odboru životního prostředí – úseku L ze dne 6.6.2018 č.j. Hl 29890/2018/OŽP. Závazné 

stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.  

22. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu 

Hlinsko, odboru životního prostředí – úseku ZPF ze dne 28.1.2019 č.j. Hl 6834/2019/OŽP. Závazné 

stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.  

23. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR, správa CHKO Železné hory ze dne 21.9.2018 č.j. SR/0070/VC/2018-4. Rozhodnutí je 

nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.  

24. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Krajského úřadu Pardubického 

kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství k PD ze dne 30.8.2018 č.j. KrÚ 33634/2018-Li. 

Závazné stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

25. Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I/37. Při realizaci stavby budou splněny podmínky 

uvedené v závazném stanovisku Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního 

hospodářství ze dne 30.8.2018 č.j. KrÚ 60491/2018-Li. Závazné stanovisko je nedílnou součástí 

dokladové části schválené projektové dokumentace. 

26. Stavbou dotčené pozemky a plochy budou uvedeny do řádného technického stavu.  

27. Stavba bude zahájena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou 

stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. - stavební zákon. 

28. Stavebník cca 1. měsíc před uvedením stezky do užívání požádá MěÚ Hlinsko o stanovení místní 

úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

29. Stavebník v dostatečném předstihu před dokončením stavby požádá o vydání kolaudačního souhlasu, 

k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník mimo jiné doloží zápis o předání a převzetí stavby, 

zprávu o průběhu výstavby a vyhodnocení kvality stavby s doklady o provedených zkouškách a 

měřeních, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v S- JTSK v elektronické podobě, 

doklady o způsobu nakládání s odpady, protokoly z kontroly inženýrských sítí. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Městys Trhová Kamenice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice - Oddělení majetkové správy, 

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, Marta Pilařová, Věra Pilařová, Jan Bukáček, Lesy 

České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí 

Labe, Hradec Králové, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

 Stavební parcely č. st. 18, st. 22, a pozemkové parcely č. 851/4, 1076, 1078, 1079, 1082, 1085, 

1102, 1103, 1105, 1108, 1275 v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice, 

 Pozemkové parcely č. 1773/9, 3436, 3448, 3452 v k.ú. Trhová Kamenice, 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

 Trhová Kamenice, Rohozná č.p. 16 
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Odůvodnění: 

Dne 24.1.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. K žádosti byly přiloženy smlouvy o 

právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřené mezi Městysem Trhová Kamenice a Martou Pilařovou, 

Věrou Pilařovou ze dne 14.4.209 a Janem Bukáčkem ze dne 13.4.2019, smlouva o právu k provedení 

stavby uzavřené mezi Městysem Trhová Kamenice a Ředitelstvím silnic a dálnic ze dne 14.8.2018 a 

souhlas Státního pozemkového úřadu s umístěním a provedením stavby na pozemku p.č. 1110 v k.ú. 

Rohozná u Trhové Kamenice ze dne 6.11.2018 zn. SPU 504680/2018/144/Při. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a 

dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 

výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 
 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 6.6.2018 č.j. 

Hl 27387/2018/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, úsek OH – závazné stanovisko ze dne 

24.7.2018 č.j. Hl 37916/2018/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, úsek VoH – závazné stanovisko ze dne 

11.9.2018 č.j. Hl 56339/2018/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, úsek L – závazné stanovisko ze dne 6.6.2018 

č.j. Hl 29890/2018/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, úsek ZPF – závazné stanovisko, souhlas  

s trvalým odnětím půdy ze ZPF ze dne 28.1.2019 č.j. Hl 6834/2019/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, úsek územního plánování – závazné stanovisko ze dne 

21.5.2018 č.j. Hl 27571/2018/SÚ. 

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Železné hory – rozhodnutí o povolení výjimky 

ze dne 21.9.2018 č.j. SR/0070/VC/2018-4. 

 Krajský úřad Pardubického Kraje, odbor  dopravy a silničního hospodářství –stanovisko k PD ze 

dne 9.5.2018 č.j. KrÚ 33634/2018-Li. 

 Krajský úřad Pardubického Kraje, odbor  dopravy a silničního hospodářství – závazné stanovisko 

ze dne 30.8.2018 č.j. KrÚ 60491/2018-Li 

 Policie ČR , dopravní inspektorát Chrudim – stanovisko k PD ze dne 4.6.2018 č.j. KRPE-

38306/ČJ-2018-170306. 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření pro společné řízení ze dne 10.5.2018 č.j. 

607329/18. 

  ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci sítí ze dne24.4.2018 zn. 0100914109. 

 ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 

elektrického zařízení ze dne 1.6.2018 zn. 1098279014. 

 GridServices s.r.o . – stanovisko k existenci sítí ze dne 24.4.2018 zn. 5001711625. 

 GridServices s.r.o. – souhlas s povolením stavby ze dne 23.5.2018 zn. 5001718093. 

 VS Chrudim, a.s. – vyjádření ze dne 25.4.2018 č.j. 018070069640.  

 Lesy ČR, s.p., lesní správa Nasavrky – vyjádření ze dne 11.6.2018 č.j. LCR157/001311/2018. 

 Lesy ČR, s.p., správa toků – vyjádření ze dne 29.6.2018 č.j. LCR157/0001358/2018. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

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 ke Krajskému úřadu 

Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 

přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 

  

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
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Grafická příloha rozhodnutí – situace katastrální 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a 

dále na úřední desce městyse Trhová Kamenice, který tímto žádáme o jeho vyvěšení. Rozhodnutí musí 

být dále zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. 

Toto opatření obecné povahy doručované veřejnou vyhláškou nabývá účinnosti pátým dnem po 

vyvěšení. 

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

 

 

 

……………………………………………. 

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky) 

Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice - Oddělení majetkové správy, IDDS: zjq4rhz 

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3 

Marta Pilařová, Erbenova č.p. 1631, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Věra Pilařová, Zahradní č.p. 235, 539 52  Trhová Kamenice 

Jan Bukáček, Rohozná č.p. 16, Trhová Kamenice, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky, IDDS: e8jcfsn 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

 Stavební parcely č. st. 18, st. 22, a pozemkové parcely č. 851/4, 1076, 1078, 1079, 1082, 1085, 

1102, 1103, 1105, 1108, 1275 v k.ú. Rohozná u Trhové Kamenice, 

 Pozemkové parcely č. 1773/9, 3436, 3448, 3452 v k.ú. Trhová Kamenice, 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

 Trhová Kamenice, Rohozná č.p. 16 

 

  

dotčené orgány státní správy (dodejky) 

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Východní Čechy, IDDS: 

kpddyvy 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí - ZPF, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v 

Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Státní správa lesů, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  

Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí - Odpadové hospodářství, Adámkova třída č.p. 554, 539 

01  Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek územního plánování, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  

Hlinsko v Čechách 1 

Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: 

z28bwu9 
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