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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00HXXZF* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad 
Adresa pracoviště: Adámkova tř ída 554,  Hlinsko  

Váš dopis ze dne: 4.12.2019 

Vaše značka: 
Č.j.: Hl 4971/2020/SÚ 

Spisová značka: S-SÚ/84832/2019/4 

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 

Opráv. úřední osoba: Mudroch Pavel, Ing. Zavřel Vladimír 

Tel.: 469 326 134 
E – mail: mudroch@hlinsko.cz 

Počet listů/příloh: 5/0 

V Hlinsku dne: 20.1.2020 

 

 

OBDRŽÍ: 

žadatel (dodejka) 
Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4 

obec, na jejímž území se navržená stavba nachází dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejka) 
Městys Trhová Kamenice 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých 

má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo tomuto pozemku nebo 

stavbě (dodejky) 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy ke stavbou dotčeným pozemkům a stavbám: pozemky 

st. p. 2, 3/2, 5, 6, 11, 12/1, 14, 15/1, 16/1, 16/2, 17/1, 18/1, 18/2, 18/4, 19, 22, 23/1, 25, 30/1, 31, 32, 34/1, 
34/2, 35/1, 37, 38, 40, 42, 45, 46/1, 47, 51, 52, 54, 57, 58, 59/3, 59/4, 60, 61, 62, 63, 64, 65/2, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 104, 105/1, 105/2, 109/2, 

110/1, 111, 113, 115, 116, 117/1, 120, 157, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 180, 182/1, 182/2, 184, 185, 186/3, 187/1, 187/2, 189, 190, 195, 196, 197, 201, 

202, 203, 204, 206, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 

233, 235, 236, 238, 240, 241, 246, 259, 261, 278, 280, 324, 325/1, 328, 358, 387, 388, 389, 444, 449, 

450, 451, 452, 453, 454, 463, 470, 471, 473, 474, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511, 514, 516, 518, 
530, 532, 533, 538, 540, 569, 571, 572, 591, 592, 595, 637, 639, 653, 670, 674, 682, 683, 689, 704, 706, 

707, 732, 745, 759, parc. č. 2/4, 2/6, 5/1, 5/7, 12/1, 17/1, 17/2, 18/1, 26/7, 36/2, 41, 47, 49, 53/2, 53/3, 54, 

57, 65, 66/1, 66/3, 68/1, 117/3, 126/1, 132, 139, 141, 144, 148/1, 149/1, 153, 156, 169/3, 169/4, 171/3, 
172/4, 174/2, 174/3, 174/4, 174/13, 174/14, 174/16, 174/17, 174/18, 174/19, 174/20, 182/5, 182/8, 

182/11, 182/12, 182/19, 184/1, 199/1, 204, 206/1, 213/1, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/7, 214/8, 

214/9, 214/11, 220/2, 220/15, 220/28, 223/2, 223/6, 223/27, 223/28, 223/29, 223/30, 223/31, 223/36, 
223/38, 223/41, 223/42, 223/43, 223/44, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 448/11, 680, 753/17, 

795/2, 795/33, 816/2, 816/3, 817/1, 1064/1, 1106/2, 1286, 1575/3, 1582/2, 1582/3, 1582/4, 1582/10, 

1582/13, 1603/5, 1604/2, 1605/2, 1605/4, 1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1607/3, 1607/4, 

1607/5, 1614/4, 1614/10, 1614/12, 1614/13, 1614/15, 1614/16, 1614/18, 1614/19, 1614/20, 1614/21, 
1614/23, 1614/27, 1614/28, 1614/31, 1614/33, 1614/35, 1614/39, 1614/42, 1614/43, 1614/47, 1614/48, 

1614/53, 1614/67, 1614/68, 1614/69, 1614/70, 1614/72, 1617/8, 1617/22, 1617/24, 1617/25, 1617/27, 

1617/29, 1617/31, 1617/32, 1625/5, 1625/6, 1625/7, 1625/8, 1626/11, 1626/15, 1626/16, 1626/21, 
1626/23, 1626/25, 1626/26, 1626/27, 1626/28, 1626/32, 1626/39, 1626/42, 1626/48, 1626/49, 1626/50, 

1626/53, 1626/55, 1626/56, 1626/57, 1626/58, 1629/8, 1629/10, 1629/14, 1757/1, 1757/4, 1773/7, 

1773/8, 1773/10, 1773/11, 1773/19, 1773/22, 1773/85, 1814/71, 1894/14, 1895/4, 1895/7, 1896/4, 
1896/5, 1896/6, 1896/7, 1896/8, 1896/11, 1896/13, 1896/14, 1896/16, 1896/18, 1897/3, 1898/4, 1898/33, 

1898/46, 1903/3, 1903/5, 1903/6, 1920/4, 1941/3, 1964/2, 1996/1, 2394, 2395, 2396, 2397, 2403, 2406, 

2411, 2412, 2413, 2419, 2420, 2425, 2426, 2439, 2445, 3172/2, 3172/4, 3172/5, 3172/6, 3172/7, 3172/8, 

3375, 3376/1, 3393, 3396, 4013, 4201, 4296, 4319 v katastrálním území Trhová Kamenice 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
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ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 

právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno (veřejná vyhláška) 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům a stavbám sousedícím s pozemky 

účastníků řízení uvedených dle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona 

dotčené orgány státní správy (dodejky) 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek památkové péče, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v 

Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek územního plánování a GIS, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  
Hlinsko v Čechách 1 

úřad obce k vyvěšení a sejmutí rozhodnutí (dodejka) 
Úřad Městyse Trhová Kamenice, Raisovo náměstí č.p. 4, 539 52  Trhová Kamenice 
 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako stavební úřad 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"), 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 

4.12.2019 podal 

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

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

 

I. 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 

Trhová Kamenice - splaškové kanalizační přípojky 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 12/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 

15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 17/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 25 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 59/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 73, st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 76 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 85 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 90 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 101 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 105/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 105/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 113 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 117/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 160 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 161 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 165 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 166 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 167 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 168 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 171 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 172 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 173 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 174 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 175 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 177 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 178 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 180 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 182/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 182/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 184 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 185 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 186/3 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 187/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 187/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 189 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 190 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 195 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 197 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 201 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 203 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 206 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 210 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 213 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 214 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 215 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 216 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 217 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 218 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 219 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 220 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 221 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 222 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 226 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 228 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 229 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 230 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 231 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 233 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 235 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 236 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 238 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 240 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 241 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 246 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 259 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 261 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 278 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 280 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 324 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 325/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 328 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 358 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 387 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 388 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 389 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 444 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 449 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 450 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 451 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 452 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 453 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 454 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 463 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 470 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 471 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 473 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 474 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 501 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 502 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 503 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 504 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 505 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 506 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 507 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 511 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 514 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 516 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 518 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 530 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 532 (zastavěná plocha a 
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nádvoří), st. p. 533 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 538 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 540 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 569 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 571 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 572 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 591 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 592 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 595 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 637 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 639 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 653 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 670 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 674 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 682 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 683 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 689 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 704 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 706 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 707 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 732 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 745, st. p. 759, parc. č. 2/4 (zahrada), parc. č. 2/6, 
parc. č. 5/1 (trvalý travní porost), parc. č. 5/7 (ostatní plocha), parc. č. 12/1 (zahrada), parc. č. 17/1 

(ostatní plocha), parc. č. 17/2 (trvalý travní porost), parc. č. 18/1 (zahrada), parc. č. 26/7 (ostatní plocha), 

parc. č. 36/2 (zahrada), parc. č. 41 (zahrada), parc. č. 47 (zahrada), parc. č. 49 (zahrada), parc. č. 53/2 
(zahrada), parc. č. 53/3 (zahrada), parc. č. 54 (zahrada), parc. č. 57 (zahrada), parc. č. 65 (zahrada), parc. 

č. 66/1 (trvalý travní porost), parc. č. 66/3 (trvalý travní porost), parc. č. 68/1 (trvalý travní porost), parc. 

č. 117/3 (ostatní plocha), parc. č. 126/1 (zahrada), parc. č. 132 (zahrada), parc. č. 139 (trvalý travní 
porost), parc. č. 141 (zahrada), parc. č. 144 (ostatní plocha), parc. č. 148/1 (zahrada), parc. č. 149/1 (orná 

půda), parc. č. 153 (trvalý travní porost), parc. č. 156 (zahrada), parc. č. 169/3 (zahrada), parc. č. 169/4 

(zahrada), parc. č. 171/3 (zahrada), parc. č. 172/4 (zahrada), parc. č. 174/2 (zahrada), parc. č. 174/3 

(zahrada), parc. č. 174/4 (zahrada), parc. č. 174/13 (zahrada), parc. č. 174/14 (orná půda), parc. č. 174/16 
(ostatní plocha), parc. č. 174/17 (zahrada), parc. č. 174/18 (orná půda), parc. č. 174/19 (orná půda), parc. 

č. 174/20 (ostatní plocha), parc. č. 182/5 (trvalý travní porost), parc. č. 182/8 (trvalý travní porost), parc. 

č. 182/11 (trvalý travní porost), parc. č. 182/12 (trvalý travní porost), parc. č. 182/19 (trvalý travní 
porost), parc. č. 184/1 (zahrada), parc. č. 199/1 (trvalý travní porost), parc. č. 204 (ostatní plocha), parc. č. 

206/1 (ostatní plocha), parc. č. 213/1 (orná půda), parc. č. 214/1 (trvalý travní porost), parc. č. 214/2 

(ostatní plocha), parc. č. 214/3 (ostatní plocha), parc. č. 214/4 (ostatní plocha), parc. č. 214/5 (ostatní 

plocha), parc. č. 214/7 (zahrada), parc. č. 214/8 (ostatní plocha), parc. č. 214/9 (zahrada), parc. č. 214/11 
(trvalý travní porost), parc. č. 220/2 (ostatní plocha), parc. č. 220/15 (trvalý travní porost), parc. č. 220/28 

(trvalý travní porost), parc. č. 223/2 (ostatní plocha), parc. č. 223/6 (trvalý travní porost), parc. č. 223/27 

(orná půda), parc. č. 223/28 (orná půda), parc. č. 223/29 (orná půda), parc. č. 223/30 (orná půda), parc. č. 
223/31 (orná půda), parc. č. 223/36 (orná půda), parc. č. 223/38 (orná půda), parc. č. 223/41 (orná půda), 

parc. č. 223/42 (orná půda), parc. č. 223/43 (orná půda), parc. č. 223/44 (orná půda), parc. č. 448/5 (orná 

půda), parc. č. 448/6 (orná půda), parc. č. 448/7 (orná půda), parc. č. 448/8 (orná půda), parc. č. 448/9 
(orná půda), parc. č. 448/10 (orná půda), parc. č. 448/11 (orná půda), parc. č. 680, parc. č. 753/17 (orná 

půda), parc. č. 795/2 (trvalý travní porost), parc. č. 795/33 (zahrada), parc. č. 816/2 (zahrada), parc. č. 

816/3 (zahrada), parc. č. 817/1 (ostatní plocha), parc. č. 1064/1, parc. č. 1106/2 (zahrada), parc. č. 1286, 

parc. č. 1575/3, parc. č. 1582/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1582/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1582/4 
(trvalý travní porost), parc. č. 1582/10 (trvalý travní porost), parc. č. 1582/13 (trvalý travní porost), parc. 

č. 1603/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1604/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1605/2 (zahrada), parc. č. 

1605/4 (zahrada), parc. č. 1606/3 (zahrada), parc. č. 1606/4 (ostatní plocha), parc. č. 1606/5 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1606/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1606/7 (trvalý travní porost), parc. č. 1607/3 

(zahrada), parc. č. 1607/4 (zahrada), parc. č. 1607/5 (zahrada), parc. č. 1614/4 (zahrada), parc. č. 1614/10 

(trvalý travní porost), parc. č. 1614/12 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/13 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1614/15 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/16 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/18 (trvalý travní 

porost), parc. č. 1614/19 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/20 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/21 

(trvalý travní porost), parc. č. 1614/23 (ostatní plocha), parc. č. 1614/27 (zahrada), parc. č. 1614/28 

(trvalý travní porost), parc. č. 1614/31 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/33 (trvalý travní porost), parc. 
č. 1614/35 (trvalý travní porost), parc. č. 1614/39 (zahrada), parc. č. 1614/42 (zahrada), parc. č. 1614/43 

(zahrada), parc. č. 1614/47 (zahrada), parc. č. 1614/48 (zahrada), parc. č. 1614/53 (zahrada), parc. č. 

1614/67 (ostatní plocha), parc. č. 1614/68 (ostatní plocha), parc. č. 1614/69 (ostatní plocha), parc. č. 
1614/70 (ostatní plocha), parc. č. 1614/72 (ostatní plocha), parc. č. 1617/8 (ostatní plocha), parc. č. 

1617/22 (ostatní plocha), parc. č. 1617/24 (trvalý travní porost), parc. č. 1617/25 (ostatní plocha), parc. č. 

1617/27 (trvalý travní porost), parc. č. 1617/29 (trvalý travní porost), parc. č. 1617/31 (trvalý travní 

porost), parc. č. 1617/32 (trvalý travní porost), parc. č. 1625/5 (zahrada), parc. č. 1625/6 (zahrada), parc. 
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č. 1625/7 (zahrada), parc. č. 1625/8 (zahrada), parc. č. 1626/11 (trvalý travní porost), parc. č. 1626/15 

(trvalý travní porost), parc. č. 1626/16 (ostatní plocha), parc. č. 1626/21 (trvalý travní porost), parc. č. 
1626/23 (trvalý travní porost), parc. č. 1626/25 (trvalý travní porost), parc. č. 1626/26 (trvalý travní 

porost), parc. č. 1626/27 (trvalý travní porost), parc. č. 1626/28 (trvalý travní porost), parc. č. 1626/32 

(trvalý travní porost), parc. č. 1626/39 (zahrada), parc. č. 1626/42 (trvalý travní porost), parc. č. 1626/48 
(ostatní plocha), parc. č. 1626/49 (ostatní plocha), parc. č. 1626/50 (zahrada), parc. č. 1626/53 (trvalý 

travní porost), parc. č. 1626/55 (trvalý travní porost), parc. č. 1626/56 (trvalý travní porost), parc. č. 

1626/57 (trvalý travní porost), parc. č. 1626/58 (trvalý travní porost), parc. č. 1629/8 (orná půda), parc. č. 

1629/10 (zahrada), parc. č. 1629/14 (zahrada), parc. č. 1757/1 (ostatní plocha), parc. č. 1757/4 (trvalý 
travní porost), parc. č. 1773/7 (trvalý travní porost), parc. č. 1773/8 (zahrada), parc. č. 1773/10 (zahrada), 

parc. č. 1773/11 (zahrada), parc. č. 1773/19 (zahrada), parc. č. 1773/22 (ostatní plocha), parc. č. 1773/85 

(trvalý travní porost), parc. č. 1814/71, parc. č. 1894/14, parc. č. 1895/4 (ostatní plocha), parc. č. 1895/7 
(ostatní plocha), parc. č. 1896/4 (ostatní plocha), parc. č. 1896/5 (ostatní plocha), parc. č. 1896/6 

(zahrada), parc. č. 1896/7 (ostatní plocha), parc. č. 1896/8 (ostatní plocha), parc. č. 1896/11 (ostatní 

plocha), parc. č. 1896/13 (trvalý travní porost), parc. č. 1896/14 (ostatní plocha), parc. č. 1896/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 1896/18 (ostatní plocha), parc. č. 1897/3 (ostatní plocha), parc. č. 1898/4 (zahrada), parc. 

č. 1898/33 (zahrada), parc. č. 1898/46 (ostatní plocha), parc. č. 1903/3 (ostatní plocha), parc. č. 1903/5 

(ostatní plocha), parc. č. 1903/6 (ostatní plocha), parc. č. 1920/4 (ostatní plocha), parc. č. 1941/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 1964/2 (zahrada), parc. č. 1996/1 (zahrada), parc. č. 2394 (zahrada), parc. č. 2395 
(zahrada), parc. č. 2396 (zahrada), parc. č. 2397 (zahrada), parc. č. 2403 (zahrada), parc. č. 2406 (ostatní 

plocha), parc. č. 2411 (ostatní plocha), parc. č. 2412 (ostatní plocha), parc. č. 2413 (ostatní plocha), parc. 

č. 2419 (ostatní plocha), parc. č. 2420 (ostatní plocha), parc. č. 2425 (ostatní plocha), parc. č. 2426 
(ostatní plocha), parc. č. 2439 (ostatní plocha), parc. č. 2445 (zahrada), parc. č. 3172/2, parc. č. 3172/4, 

parc. č. 3172/5, parc. č. 3172/6, parc. č. 3172/7, parc. č. 3172/8, parc. č. 3375 (trvalý travní porost), parc. 

č. 3376/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3393 (trvalý travní porost), parc. č. 3396 (trvalý travní porost), 

parc. č. 4013 (ostatní plocha), parc. č. 4201 (ostatní plocha), parc. č. 4296, parc. č. 4319 v katastrálním 
území Trhová Kamenice. 

 

Stavba obsahuje: 

- Stavba obsahuje jeden stavební objekt: SO 6 - soukromá část kanalizačních přípojek. 

- Kapacita stavby: 299 ks soukromých částí kanalizačních přípojek o celkové délce potrubí 4 360 m. 

- Soukromé části splaškových kanalizačních přípojek v obci Trhová Kamenice budou napojeny na 
veřejné části splaškových kanalizačních přípojek a dále na vyprojektovanou gravitační kanalizaci. 

Pro stavbu soukromých částí gravitačních kanalizačních přípojek budou použity trubky a tvarovky 
vyrobené ze žebrovaného PP Ultra Rib 2 o kruhové tuhosti SN10, nebo PVC-KG o kruhové pevnosti 

min. SN8 v dimenzi DN150 a DN200. Potrubí veřejné části gravitační kanalizační přípojky bude 

ukončeno plastovou revizní šachtou DN400, která se přednostně umísťují před plot na obecní 
pozemek a v případě nedostatečných prostorových podmínek (inženýrské sítě) jsou umístěny na 

pozemku majitele nemovitosti. Revizní šachta plní funkci kontroly, změny směru a sklonu 

kanalizační přípojky a oddělují soukromou a veřejnou část kanalizační přípojky. Šachty jsou 

navrženy jako vodotěsné a vodotěsné musí být i připojení kanalizačního potrubí. Na soukromou část 
gravitační kanalizační přípojky je vhodné umístit revizní šachty do lomových bodů přípojky, do míst 

spojení dvou větví přípojky, nebo pokud je přípojka delší než 50 m. U některých nemovitostí není 

možnost odvést splaškové vody gravitačně, proto je zde navržena čerpací šachta. Čerpací šachta je 
navržena jako vodotěsná, plastová příp. betonová. V šachtě bude umístěno technologické vybavení, 

včetně potřebných ovládacích prvků. Součástí šachty vždy bude vřetenové objemové čerpadlo s 

mělničem pevných částic dodávajícím množství 42 l/min. s příkonem 1,5 kW. 

- Veřejná část kanalizačních přípojek byla povolena v rámci územního řízení stavby TRHOVÁ 

KAMENICE - KANALIZACE A ČOV. 

- Smyslem celého záměru je zabezpečení bezpečného odvedení splaškových vod z jednotlivých 

nemovitostí v obci Trhová Kamenice a jejich následné čištění v souladu s požadavky současné 
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legislativy. Splaškové kanalizační přípojky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody z 

nemovitostí, dešťové vody nesmí být do přípojky napojeny. 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, 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. 

2. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska, které vydal Městský úřad Hlinsko, Odbor 
životního prostředí, dne 15.10.2019 pod č.j. Hl 63581/2019/OŽP, zejména: 

Odpadové hospodářství: 

- Se všemi demoličními a stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o 

odpadech, a v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018). 
- Odpady budou tříděny dle druhů a kategorií (ostatní, nebezpečné) v souladu s vyhl. č. 93/2016 

Sb. o Katalogu odpadů, je nutné zabránit míšení odpadů kategorie ostatní a kategorie 

nebezpečný. 
- Odpady budou zabezpečeny (před nežádoucím znehodnocením, odcizením, únikem) v souladu 

se zákonem a předávány k využití nebo odstranění (pouze osobám oprávněným k jejich převzetí 

(dle zákona o odpadech). 
- Při nakládání s odpady je nutno dodržet ustanovení § 9a zákona o odpadech - Hierarchie 

způsobů nakládání s odpady - zejména předcházet vzniku odpadů, odpady připravovat k 

opětovnému použití, odpady přednostně recyklovat. Dále musí původce plnit veškeré 

povinnosti, které mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 zákona, např. vedení průběžné evidence 
odpadů). 

- S asfaltovými směsmi bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s vyhl. č. 

130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 
přestává být odpadem. 

- Nakládání s vytěženou zeminou musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech - zejména § 

2 a § 3 a dále s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2005 Sb., - zejména § 12. Upozorňuji, že dle § 

2 odst. 3) zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou 
zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, 

že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 

vytěžen. 
Vodní hospodářství: 

- Při realizaci stavby je nutné respektovat stávající síť veřejného vodovodu (Vodárenská 

společnost Chrudim a.s.). 
- Při realizaci stavby musí být postupováno tak, aby používáním stavebních mechanizmů a 

nářadí nedošlo k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména 

látkami ropného původu (ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona). 

Ochrana přírody: 
Stávající dřeviny musí být v průběhu stavby zabezpečeny před poškozením v souladu s ČSN 83 

9061 z 2/2006 -"Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích" - mj. musí být chráněny proti mechanickému 
poškození (např. pohmoždění a rozdrásání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, 

stavebními stroji. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu 

nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně nebo odsávací 
technikou. Nejmenší odstup od paty kmene musí být čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1 m,  

nejméně však 2,5 m. V případě nutnosti kácení dřevin, k němuž je potřeba povolení, musí 

vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku podat žádost o povolení k 

pokácení dřevin rostoucích mimo les a to na městys Trhová Kamenice, který je příslušný podle 
ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), a tyto požadované dřeviny musí být 

povoleny k pokácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a to ještě před 
započetím zemních prací. 

Úsek silničního hospodářství: 

- Pokud jsou kanalizační přípojky umístěny v silničních pozemcích, musí před vydáním 
územního rozhodnutí či souhlasu příslušné silniční správní úřady (Úřad městyse Trhová 

Kamenice; Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek silničního hospodářství; Krajský úřad 

Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství) vydat rozhodnutí o zvláštním 

užíváním pozemní komunikace - umístění inženýrských sítí, podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a je podmíněno souhlasem vlastníka komunikace. 

- Před zahájením stavebních prací musí být příslušným silničním správním úřadem vydáno 

rozhodnutí o zvláštním užíváním pozemní komunikace - stavební práce, podle § 25 odst. 6 
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

- Akce bude provedena pod ochranou přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích. 

Před zahájením stavby je nutné v dostatečném předstihu podat na příslušný silniční správní úřad 
žádost o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikací podle § 77 zákona č. 361/2000 

Sb. o provozu na pozemních komunikacích, včetně všech potřebných příloh. V případě potřeby 

i žádost o uzavírku podle §24 zákona č. 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích včetně 

všech potřebných příloh. 
- Při umísťování kanalizace do silničního pozemku musí být postupováno podle §36 zákona č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a musí být dodrženy i ostatní příslušné zákony, normy 

a předpisy. 
- Při provádění stavebních prací musí být zajištěn přístup k nemovitostem a průjezd IZS. 

Úsek památkové péče: 

- Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od 

doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 

archeologický výzkum. Informace o územích s archeologickými nálezy a podmínkami pro 

provádění výše uvedené akce Vám podá kterákoli oprávněná organizace s územní příslušností 
pro Pardubicky kraj - viz přiložený seznam organizací oprávněných k provádění 

archeologických výzkumů. 

- O archeologickém nálezu (kosti, zdivo, střepy atd.), který nebyl učiněn při provádění 
archeologických výzkumů, musí být 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 druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu 

dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 

Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po 
učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna 

opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho 

poškozením, zničením nebo odcizením. 
- Vlastníci kulturních památek jsou povinni si předem vyžádat závazné stanovisko od úseku 

památkové péče v případě, že zamýšlí provést její údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování 

nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí. 

- Pokud na této nemovitosti dojde vlivem stavby kanalizační přípojky k některé výše popsané 
situaci, je třeba, aby si vlastník sám, případně v zastoupení na základě plné moci, podal žádost 

na úsek památkové péče o vydání závazného stanoviska. 

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala Vodárenská společnost Chrudim, a.s., dne 
11.9.2019 pod č.j. 019070101034. 

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost GridServices, s.r.o. dne 25.9.2019 pod 
č.j. 5001998691. 
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5. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost ČEZ Distribuce, a. s., dne 30.9.2019 

pod č.j. 1105632799, dne 1.10.2019 pod č.j. 1105640967, dne 10.9.2019 pod č.j. 0101175973. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 

12.9.2019 pod č.j. 746989/19. 
 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona - žadatel: 

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

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být 

požadovaný stavební záměr uskutečněn: 

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

 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.12.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

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 12.1.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 

stanoviska. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení 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. 
 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí 
- Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek památkové péče 

- Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek územního plánování a GIS 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy 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 podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona: 

- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má 

jiné věcné právo tomuto pozemku nebo stavbě - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy ke 

stavbou dotčeným pozemkům a stavbám: pozemky st. p. 2, 3/2, 5, 6, 11, 12/1, 14, 15/1, 16/1, 16/2, 
17/1, 18/1, 18/2, 18/4, 19, 22, 23/1, 25, 30/1, 31, 32, 34/1, 34/2, 35/1, 37, 38, 40, 42, 45, 46/1, 47, 51, 

52, 54, 57, 58, 59/3, 59/4, 60, 61, 62, 63, 64, 65/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 104, 105/1, 105/2, 109/2, 110/1, 111, 113, 115, 116, 117/1, 
120, 157, 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 

182/1, 182/2, 184, 185, 186/3, 187/1, 187/2, 189, 190, 195, 196, 197, 201, 202, 203, 204, 206, 210, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 

240, 241, 246, 259, 261, 278, 280, 324, 325/1, 328, 358, 387, 388, 389, 444, 449, 450, 451, 452, 453, 
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454, 463, 470, 471, 473, 474, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 511, 514, 516, 518, 530, 532, 533, 

538, 540, 569, 571, 572, 591, 592, 595, 637, 639, 653, 670, 674, 682, 683, 689, 704, 706, 707, 732, 
745, 759, parc. č. 2/4, 2/6, 5/1, 5/7, 12/1, 17/1, 17/2, 18/1, 26/7, 36/2, 41, 47, 49, 53/2, 53/3, 54, 57, 

65, 66/1, 66/3, 68/1, 117/3, 126/1, 132, 139, 141, 144, 148/1, 149/1, 153, 156, 169/3, 169/4, 171/3, 

172/4, 174/2, 174/3, 174/4, 174/13, 174/14, 174/16, 174/17, 174/18, 174/19, 174/20, 182/5, 182/8, 
182/11, 182/12, 182/19, 184/1, 199/1, 204, 206/1, 213/1, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/7, 

214/8, 214/9, 214/11, 220/2, 220/15, 220/28, 223/2, 223/6, 223/27, 223/28, 223/29, 223/30, 223/31, 

223/36, 223/38, 223/41, 223/42, 223/43, 223/44, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 448/11, 

680, 753/17, 795/2, 795/33, 816/2, 816/3, 817/1, 1064/1, 1106/2, 1286, 1575/3, 1582/2, 1582/3, 
1582/4, 1582/10, 1582/13, 1603/5, 1604/2, 1605/2, 1605/4, 1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 

1607/3, 1607/4, 1607/5, 1614/4, 1614/10, 1614/12, 1614/13, 1614/15, 1614/16, 1614/18, 1614/19, 

1614/20, 1614/21, 1614/23, 1614/27, 1614/28, 1614/31, 1614/33, 1614/35, 1614/39, 1614/42, 
1614/43, 1614/47, 1614/48, 1614/53, 1614/67, 1614/68, 1614/69, 1614/70, 1614/72, 1617/8, 1617/22, 

1617/24, 1617/25, 1617/27, 1617/29, 1617/31, 1617/32, 1625/5, 1625/6, 1625/7, 1625/8, 1626/11, 

1626/15, 1626/16, 1626/21, 1626/23, 1626/25, 1626/26, 1626/27, 1626/28, 1626/32, 1626/39, 
1626/42, 1626/48, 1626/49, 1626/50, 1626/53, 1626/55, 1626/56, 1626/57, 1626/58, 1629/8, 1629/10, 

1629/14, 1757/1, 1757/4, 1773/7, 1773/8, 1773/10, 1773/11, 1773/19, 1773/22, 1773/85, 1814/71, 

1894/14, 1895/4, 1895/7, 1896/4, 1896/5, 1896/6, 1896/7, 1896/8, 1896/11, 1896/13, 1896/14, 

1896/16, 1896/18, 1897/3, 1898/4, 1898/33, 1898/46, 1903/3, 1903/5, 1903/6, 1920/4, 1941/3, 
1964/2, 1996/1, 2394, 2395, 2396, 2397, 2403, 2406, 2411, 2412, 2413, 2419, 2420, 2425, 2426, 

2439, 2445, 3172/2, 3172/4, 3172/5, 3172/6, 3172/7, 3172/8, 3375, 3376/1, 3393, 3396, 4013, 4201, 

4296, 4319 v katastrálním území Trhová Kamenice 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 1 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3 
 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona: 

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - osoby s vlastnickými nebo 

jinými věcnými právy k pozemkům a stavbám sousedícím s pozemky účastníků řízení uvedených dle 

§ 85 odst. 2 a) stavebního zákona 
 

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 majetkovému, oddělení stavebního řádu 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. 
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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 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 
 

 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 
"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 

 

 
 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

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