Městský úřad v Třemošnici, odbor výstavby
538 43 Třemošnice, Náměstí Míru 451
telefon: 469 611 124
IDDA: zsrbtms
e-mail:semeradova@tremosnice.cz
Spis.zn.: SU 2175/2019
V Třemošnici dne 31.7.2019
Č.j.:
TRE/SU/2422/2019
Vyřizuje: M. Semerádová

ROZHODNUTÍ
Výroková část:

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne . dP%:,

Ve Třemošnici...^9,

Městský úřad Třemošnice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm/
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti společného povolení,
kterou dne 3.5.2019 podalo
'

Město Třemošnice, IČ 00271071, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona
I.

prodlužuje o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost společného povolení
č.j. TRE/SU/1005/2017 ze dne 18.4.2017 na stavbu
Rekonstrukce požární zbrojnice Třemošnice, Pod radnicí č.p. 80

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 482, pare. č. 320/109 a 320/110 v obci Třemošnice a katastrálním
území Třemošnice nad Doubravou.
Stavba obsahuje:
Stavební úpravy budovy Pod Radnicí č.p. 80, odstranění prostoru násypky na pozemku st. p. 482
v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.
Přístavbu zádveří o zastavěné ploše 4,2 m2 a přístavbu zádveří o zastavěné ploše 6,7 m2 na pozemku
pare. ě. 320/110 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.
Zpevněné plochy celkem 117 m2 na pozemcích st. p. 482 a pare. ě. 320/110, přespádování zpevněné
plochy na pare. č. 320/109 v katastrálním území Třemošnice nad Doubravou.
Účel záměru:
Požární zbrojnice JPOII, zázemí pro 29 osob sboru dobrovolných hasičů, 3 garážová stání pro
zásahová vozidla a mobilní techniku.
II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Před zahájením stavby bude kontaktována Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v souvislosti
s přemístěním zařízení v jejich majetku umístěném na objektu požární zbrojnice.
2. Ostatní podmínky společného povolení zůstávají v platnosti.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Třemošnice, Náměstí Míru č.p. 451, 538 43 Třemošnice
Odůvodnění:
Žadatel oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy společné
povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
Nezahájení stavby v době platnosti rozhodnutí je zdůvodňováno takto:
Časová náročnost přípravy v rámci dotačního řízení na stavbu.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu
s § 93 odst. 3 a § 112 odst. 2 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.
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Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo
společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena
platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Vodárenská
společnost Chrudim, a.s., KATRO SERVIS, spol. s r.o.
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 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.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a musí
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Neníli v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá,, platí, že se domáhá zrušení celého
rozhodnutí.
v
Ing. Vladimír Kutilek
vedoucí odboru
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevymě
Obdrží:
Účastníci (dodejky):
Město Třemošnice, IDDS: zsrbtms
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
KATRO SERVIS, spol. s r.o., IDDS: rj3fbyq
Město Třemošnice, IDDS: zsrbtms
Dotčené orgány:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi
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

