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ROZHODNUTI

právní moci dne
VeTfemoin *.!?,.

Výroková část:
Městský úřad Třemošnice, odbor výstavby, 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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 7.12.2017 podalo
Město Třemošnice, IČO 00271071, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:
Revitalizace bývalé budovy vlakového nádraží na byty
Třemošnice, Nádražní č.p. 50
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Třemošnice a katastrálním
území Třemošnice nad Doubravou.
Stavba územního rozhodnutí obsahuje:
Přístavbu nové venkovní čekárny pro cestující železniční dopravou
Zpevněné plochy
STL přípojku zemního plynu
Dočasnou čekárnu mobilní konstrukce pro cestující železniční dopravou
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou v souladu
s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje katastrální situační výkres současného stavu území
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby a
celkový situační výkres v měřítku 1:150 s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
Přístavba nové venkovní čekárny o zastavěné ploše 30 nf bude umístěna na pozemku parc.č. 300/241
při severozápadní stěně zděné části budovy č.p. 50.
Zpevněné plochy a okapový chodníček budou umístěny na pozemcích pare. č. 300/3 a pare. č.
300/241 při severovýchodní a jihozápadní stěně budovy č.p.50 a podél severozápadní strany nové
venkovní čekárny.
STL přípojka zemního plynu délky 47 m bude umístěna na pare. č. 300/241 od východního rohu
zděné části budovy č.p. 50 směrem k silnici, dále kolmo přes silnici na pare. č. 411/1 k napojovacímu
bodu v chodníku na pare. č. 411/1.
Dočasná čekárna o zastavěné ploše 10 m2 bude umístěna na pare. č. 300/241 ve vzdálenosti 6,50 m od
severozápadní stěny zděné části budovy Č.p. 50 do doby započetí užívání předmětné stavby.
Pro stavbu se jako stavební pozemek vymezují pozemek st.p. 60 a části pozemků pare. č. 300/3, pare.
č. 300/241, pare. č. 411/1 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou .
Přístup na stavební pozemky bude ze silnice č. III/337 41 ulice 1 .máje pare. ř. 411/1 po místní
zpevněné komunikaci ulice Nádražní pare. č. 300/241 v katastrálním území Třemošnice nad
Doubravou.
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III. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Revitalizace bývalé budovy vlakového nádraží na byty
Třemošnice, Nádražní č.p. 50
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 60 v obci Třemošnice a katastrálním území Třemošnice nad
Doubravou.
Popis stavby:
Stavební úpravy zděné části budovy č.p. 50 jejichž realizací vzniknou v budově prostory pro
cestující železniční dopravou a 6 bytových jednotek včetně společných prostor
Stavební úpravy hrázděné části budovy č.p. 50 jejichž realizací vznikne v budově skladovací prostor
Služeb města Třemošnice
Odstranění stávající venkovní čekárny a zpevněných ploch na pare. č. 300/241, přístavba nové
venkovní čekárny pro cestující železniční dopravou
Zpevněné plochy
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vyhotovené společností DESIGN s.r.o.,
IČO: 48153672, Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, hlavní inženýr projektu Ing. Vít Staněk,
ČKAIT 0700809 - obor pozemní stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem vybraným na podkladě výběrového řízení.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Stadium 30 dnů před předpokládaným dokončením stavby.
5. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví
při práci, zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích.
6. Při provádění veškerých prací na stavbě bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost
osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad
přípustnou míru, zejména hlukem, prachem.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů,
a příslušné technické normy; též bude přihlédnuto k českým normám, zejména ČSN 73 0540-2
Tepelná ochrana budov. Část 2:Funkční požadavky, ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb.
Společná ustanovení, ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování,
ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 4301 - Obytné budovy, ČSN 73 4210 - Provádění komínů a
kouřovodů a připojování spotřebičů paliv, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení, ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody, ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace.
8. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
9. Se všemi odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K. závěrečné
kontrolní prohlídce stavby budou předloženy veškeré doklady o předání všech vyprodukovaných
stavebních a demoličních odpadů (zejména odpadů s obsahem azbestu) oprávněným osobám ve
smyslu výše uvedeného zákona o odpadech. Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.
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10. Před zahájením zemních prací zajistí žadatel v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních
inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí a zařízení u jejich provozovatelů a po dobu
výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
11. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech podzemních sítí a zařízení bude nahlášeno jejich
provozovatelům 7 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí a zařízení budou
prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou
podzemních sítí a zařízení v zájmovém území, případné poškození sítě či zařízení bude neprodleně
oznámeno jeho provozovateli.
12. Před záhozem výkopu v ochranných pásmech podzemních sítí a zařízení bude přizván zástupce
provozovatele ke kontrole, písemný protokol o provedené kontrole bude předložen při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.
13. Dešťové vody ze střechy budovy budou svedeny stávajícím způsobem do kanalizace, ze zpevněných
ploch budou zasakovány na pozemku pare. č. 320/241 v katastrálním území Třemošnice nad
Doubravou; odváděním a zasakováním dešťových vod ze zpevněných ploch nesmí dojít
k negativnímu ovlivňování vodních poměrů na dané lokalitě, k podmáčení přilehlých pozemků a
staveb.
14. Budova bude vytápěna teplovodním ústředním topením, zdroj tepla plynový kotel s tepelným
příkonem cca 33 kW.
15. Parkovací stání v počtu osm, z toho jedno pro bezbariérové užívání pro uživatele bytů bude dočasně
zajištěno na parkovací ploše v prostoru autobusového nádraží mezi ulicemi Budovatelů a l.máje.
16. U čekárny nebude v chodníku proveden signální pás, pouze bude umístěn varovný pás.
17. Budova bude vybavena konstrukcemi, přenosnými hasícími přístroji, požárně bezpečnostním
zařízením, výstražnými a bezpečnostním značkami a tabulkami stanovenými v požárně
bezpečnostním řešení, které vypracoval v září 2017 Martin Šolc, ČKAIT 1400401.
18. Na budově nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s
drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
19. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.
20. Žadatel je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu Praha termín zahájení výše uvedené stavby, a
to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
21. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad
Praha vydává podle § 7 odst. 3 zákona č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
22. Prováděním prací na stavbě nesmí být narušována a znečišťována přilehlá místní komunikace a
silnice 111/33741 ulice l.máje, vozidla a pracovní mechanizmy musí být před výjezdem na veřejné
komunikace zbaveny hrubých nečistot, vozovka musí být v případě znečištění neprodleně očištěna,
nesmí dojít k poškození silnice a jejího příslušenství a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
23. Při přípravě a provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovila Správa železniční
dopravy a cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, v souhrnném stanovisku pro územní a
stavební povolení zn. S 9251/US-27832/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Miš, které je součástí
dokumentace stavby pro stavební povolení, oddíl Doklady. Pracovníci zhotovitele stavby budou
prokazatelně se stanovenými podmínkami pro provádění stavby seznámeni před zahájením stavby.
24. Ve volném schůdném a manipulačním prostoru železniční tratě budou provedeny pouze úpravy
týkající se stávající zpevněné plochy v místě přechodu přes koleje - položení nové zámkové dlažby
s úpravou terénu směrem ke kolej išti.
25. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v prostoru do
vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje, musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy
železniční dopravy dopravní cesty, státní organizace, a do provozované železniční dopravní cesty.
26. Stávající kabelová skříň na fasádě budovy nesmí být poškozena, stávající svítidla na budově budou
přepojena na napájení vlastníka budovy.
27. Na budově bude ponechána skříňka s telefonem, který pravidelně využívají vlakoví strojvedoucí.
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28. Při stavební činnosti bude zachován bezpečný přístup na nádraží pro cestující veřejnost.
29. Před zahájením zemních prací (min. 3 týdny) pro přípojku plynu bude mezi investorem a
zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách
zřízení stavby (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II. a III. tříd
schváleného Radou PK platné v době provádění stavebních prací více informací na www.suspk.cz
nebo poskytne oddělení majetkové správy v Chrudim).
30. Po uzavření smlouvy požádá zhotovitel stavby silniční správní úřad o vydání rozhodnutí ke
zvláštnímu užívání silnice - provádění stavebních prací v silničním pozemku.
31. Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01. 11.-31.03)
32. Zásypy uložení do silničního příkopu, zeleného pásu, startovacích jam budou provedeny po vrstvách
a řádně hutněny v souladu s TP 146, v případě zásahu do silničního příkopu bude tento obnoven v
odpovídajícím tvaru a spádu, místa výkopů budou uvedena do řádného stavu, včetně osetí.
33. Chránička pro uložení přípojky plynu v komunikaci bude v celé délce protlaku, krytí přípojky v
silničním pozemku musí vyhovovat ČSN 73 6005 (min. 1,2 m pod niveletou vozovky).
34. Musí být zachováno stávající odvodnění silnice. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího
zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady investora
stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice.
35. Žadatel ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice a za
případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předání opravené
silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a za případné škody vzniklé vinou vad
vzniklých po dobu záruční doby.
36. Žadatel zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět Správě a údržbě silnic
Pardubického kraje dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR, Dl Chrudim a
silničním správním úřadem.
37. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a
vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38. Po úhradě částky dle smlouvy o podmínkách zřízení stavby bude o provedené opravě vozovky
sepsán předávací protokol a začne běžet záruční doba - 36 měsíců.
39. Před zahájením zemních prací uzavře žadatel s oprávněnou institucí dohodu o provedení
záchranného archeologického výzkumu a dohodu o podmínkách, za jakých bude záchranný
archeologický výzkum v prostoru stavby proveden.
40. Žadatel nebo jím pověřený zástupce je povinen (přímo či prostřednictvím Městského úřadu
v Třemošnici) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy
zdivá, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy a to buď zhotoviteli záchranného
archeologického výzkumu, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR v Praze či nejbližšímu
muzeu (Regionální muzeum v Chrudimi, archeologickému oddělení, 537 01 Chrudim, Široká 86),
nejpozději druhého dne po nálezu nebo po tom, kdy se o nálezu dozvěděl. Terénní situace i movité
nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace
odborným pracovníkem, nejméně však po dobu pěti pracovních dní po učiněném oznámení.
41. Při závěrečné kontrolní prohlídce žadatel stavebnímu úřadu předloží archeologem vyhotovený
expertní list, popřípadě závěrečnou zprávu jako doklad realizovaného záchranného archeologického
výzkumu.
42. Zhotovitel stavby bude vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávány údaje týkající se
provádění stavby.
43. Stavba bude dokončena do 31.5.2021.
44. Před dokončením stavby předloží žadatel podle § 121 odst. 1 a § 122 odst.l stavebního zákona a
§ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního
souhlasu, k žádosti též připojí kladné vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Praha.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Třemošnice, IČO 00271071, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice
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Odůvodnění:
Žadatel podal dne 7.12.2017 žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění
stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, dle platného územního plánu
Třemošnice v zastavěném území, plochy smíšené obytné městské, a vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, závazné stanovisko zn. MP-SOP2477/17-2/Ka
DUCR-72911/17/Ka ze dne 12.12.2017, podmínky
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, stanovisko k projektové dokumentaci č.j.: CR
061533/2017/OŽP/Ry ze dne 16.10.2017, podmínky
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, závazné stanovisko
č.j.: CR 0062323/2017/OŽP/Ja ze dne 13.10.2017, souhlas bez podmínek
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, stanovisko č.j.: CR 021515/2018 ODP/KL ze dne 28.3.2018,
podmínky
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, rozhodnutí č.j.: CR 075093/2017 ODP/Pe ze dne 28.11.2017,
podmínky rozhodnutí v právní moci
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, stanovisko č.j.: KRPE-876031 /Čj-2017-170306 ze dne 13.11.2017, podmínky
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, závazné stanovisko č.j.:
HSPA-4-480/2017 ze dne 16.10.2017, souhlas bez podmínek
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, závazné stanovisko č.j.:
KHSPA 17156/2017/HOK-CR ze dne 10.10.2017, souhlas bez podmínek
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky regionální pracoviště Východní Čechy, Oddělení
SCHKO Železné hory, stanovisko vyznačené dne 04.10.2017 na grafické části projektové
dokumentace, souhlas bez podmínek
Regionální muzeum v Chrudimi pověřené Archeologickým ústavem AVČR, Praha, v.v.i., vyjádření
č.j.: 16/2018 ze dne 22.01.201 8, podmínky
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.
STL přípojka zemního plynu a dočasná čekárna mobilní konstrukce ve smyslu ustanovení § 103 odst.l
stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Stavební úřad pro provedení přípojky plynu
stanovil podmínky.
Právo ke stavebním pozemkům st.p. 60 s budovou č.p. 50 a pare. č. 300/241 má žadatel vlastnické, jak
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště v
Chrudimi pro obec Třemošnice a katastrální území Třemošnice nad Doubravou na listě vlastnictví č.
10001. Právo umístit část zpevněných ploch a okapového chodníčku na pare. č. 300/3 má žadatel
založeno smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou s povinným
dne 8.1.2018, právo umístit část přípojky zemního plynu na pare. č. 411/1 má žadatel založeno souhlasem
ke zvláštnímu užívání silnice vydaným dne 11.10.2017 zn. SUSPK/7053/2017 Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje, oprávněným subjektem k hospodaření se svěřeným majetkem kraje.
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Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl stavební úřad k závěru, že vdaném případě
toto právní postavení podle § 85 a § 109 stavebního zákona přísluší žadateli, který je zároveň obcí, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný
záměr též uskutečněn, a osobám, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k podzemním sítím a zařízením
mohou být územním rozhodnutím a prováděním stavby přímo dotčena. Vlastnictví ani jiná práva či
povinnosti k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto společným rozhodnutím dotčena.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického
kraje, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodárenská
společnost Chrudim.
Vypořádání s námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
K podkladům rozhodnutí se vyjádřili účastníci:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, předběžné souhrnné stanovisko zn. S 9251/P21498/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Miš ze dne 17.10.2017, relevantní požadavky zahrnuty do
podmínek č. IV.24. až IV.28. společného rozhodnutí
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, souhrnné stanovisko pro územní a stavební
řízení zn. S 925 l/US-27832/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Miš, požadavky zahrnuty do podmínky č.
IV.23. společného rozhodnutí
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, souhlas ke zvláštnímu užívání silnice - umístění
inženýrských sítí zn. SUSPK/7053/2017 ze dne 11.10.2017, požadavky byly splněny nebo byly
zahrnuty do podmínek č. IV.29 až IV.38. společného rozhodnutí
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací č.j.
671153/17 ze dne 21.07.2017, požadavky zahrnuty do podmínek č. IV.7. IV.10., IV.11., IV.12.
společného rozhodnutí
ČEZ Distribuce, a. s., Sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0100777734 ze dne 21.07.2017,
požadavky zahrnuty do podmínek č. IV.7. IV. 10., IV. 11., IV. 12. společného rozhodnutí
GridServices, s.r.o., vyjádření k plynofikaci objektu Třemošnice, Nádražní 50 zn 5001608893 ze dne
23.10.201 7, vyjádření k existenci plynárenského zařízení a plynovodní přípojky zn.5001595784 ze
dne 17.10.2017, požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace pro povolení stavby nebo
byly zahrnuty do podmínek č. IV. 7. IV. 10., IV. 11., IV. 12. společného rozhodnutí
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., vyjádření k existenci sítí č.j. 017070054763 ze dne
21.07.2017, vyjádření pro územní a stavební řízení č.j. 474/TD/17 ze dne 10.10.2017, požadavky
zahrnuty do podmínek č. IV. 7. IV. 10., IV. 1 1., IV. 12. společného rozhodnutí
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Odbor celostátní sítě konzultačních středisek, stanovisko k projektové
dokumentaci zn. 012170040 ze dne 09.10.2017, připomínky byly zapracovány do projektové
dokumentace pro povolení stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému,
stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.
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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 vydání kolaudačního souhlasu.
Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
-x

Ing. Vladimír Kutilek
vedoucí odboru

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci (dodejky):
Město Třemošnice, Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8ťq
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Dotčené správní úřady:
Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dl, IDDS: ndihp32
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky regionální pracoviště Východní Čechy, Oddělení
SCHKO Železné hory, IDDS: kpddyvy
Regionální muzeum v Chrudimi, IDDS: 9tfvpd9
Na vědomí:
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Odbor celostátní sítě konzultačních středisek, IDDS: 5ec62h6

