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V Ě Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 
f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném 
územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 20.7.2011 podal 

Marek Pištínek, nar. 25.9.1975, Dražkovice 103, 533 33  Pardubice 23, 
Ing. Lenka Marčíková, nar. 19.4.1980, Stehlíkova č.p. 1504, 274 01  Slaný 1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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 
 

"rodinný dům" 
Dřenice 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 178/6, 187/4 v katastrálním území Dřenice. 

 

Stavba pro územní řízení obsahuje: 
- Rodinný dům - půdorysný tvar písmena "L" o rozměrech (16 x 11) + (7,5 x 4,4) m, jednopodlažní, 

nepodsklepený, s valbovou střechou, výška od upraveného terénu cca 5,6 m, zastavěná plocha  bude 
228,78 m2, bude umístěný na pozemku p.č. 187/4, k.ú. Dřenice ve vzdálenosti 8,0 - 12,0 m od 
hranice s pozemkem 181/1, k.ú. Dřenice, nejkratší vzdálenost od sousedního poz. p.č. 180/2 bude 
14,5 m a nejkratší vzdálenost od sousedního poz. p.č. 187/5 bude 11,5 m. 

- Rodinný dům  o jedné bytové jednotce kk + 5 se sociálním zařízením, s terasou a vestavěnou garáží. 
Vytápění bude zajištěno elektrokotlem a krbem.   

- Žumpa - s akumulačním prostorem 13,0 m3, max. rozměry  2,65 m x 2,62 m a hloubky 2,37 m, 
umístěná na poz. p.č. 187/4, k.ú. Dřenice ve vzdálenosti cca 8,8 m od poz. p.č. 324 (silnice) a cca 
10,0 m od sousedního pozemku p.č. 181/1, k.ú. Dřenice.  

- Zpevněné plochy - pro vjezd do garáže, přístupový chodník k domu, okapový chodník a volné stání 
pro auto budou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou ( plocha 428 m2) umístěné na poz. p.č. 178/6 a 
187/4, k.ú. Dřenice. 

- Sjezd - z komunikace poz. p.č. 324 na poz. p.č. 178/6, k.ú. Dřenice - široký 10,0 m.  
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Napojení na inž. sítě: 
- El. přípojka - ze sloupu umístěném na poz. p.č. 187/4 bude kabelem AYKY 4Bx70 v délce cca 76 m  

provedeno připojení do uličního sloupku ve stávajícím oplocení. Ve sloupku bude umístěn el. 
rozvaděč ER 111 PVP 7P, IP44. Z ER bude kabelem CYKY 4Bx10 v délce cca 49,5 m ukončena v 
bytové rozvodnici umístěné v zádveří objektu .  

- Vodovodní přípojka - vodovodní přípojka DN 32 bude napojena na stávající studnu, která je 
umístěna na poz. p.č. 187/4, k.ú. Dřenice a bude ukončena v garáži hlavním uzavíracím ventilem. 

- Kanalizační přípojka - splaškové vody budou odvedeny domovní kanalizací DN 150 v délce cca 28,0 
m do vyvážecí jímky umístěné na poz. p.č. 178/6, k.ú. Dřenice  

- Dešťové vody budou svedeny do 3 vsakovacích jímek, umístěných na poz. p.č. 187/4, k.ú. Dřenice.  

- Plyn – nebude připojen 

 

 

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. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Marek Pištínek, nar. 25.9.1975, Dražkovice 103, 533 33  Pardubice 23 
Ing. Lenka Marčíková, nar. 19.4.1980, Stehlíkova č.p. 1504, 274 01  Slaný 1 

            Obec Dřenice, Dřenice 14, 537 01 Chrudim (účastník řízení v souladu s § 85 odst.1 písm. b)        
stavebního zákona) 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Josef Pešek (vlastník sousedních pozemků p.č. 187/5, 180/1 a st. p.č. 135, vše k.ú. Dřenice) 

Ladislav Florián, Věra Floriánová (spoluvlastníci sousedních pozemků p.č. 187/1, 180/2, vše k.ú. Dřenice) 

Otilia Žemličková (vlastník sousedního pozemku p.č. 187/2, k.ú. Dřenice) 

Oldřich Křivan, Milada Křivanová (spoluvlastníci sousedního poz. p.č. 190/5, k.ú. Dřenice) 
Naděžda Hájková, Jiří Šmaha (spoluvlastníci sousedních pozemků p.č. 178/6 a 178/9, vše k.ú. Dřenice 

Mgr. Jiřina Blahová Procházková (vlastník sousedního pozemku p.č. 181/1, k.ú. Dřenice 

Pardubický kraj  (vlastník sousedního pozemku  p.č. 324, k.ú. Dřenice – silnice, právo hospodařit se 
svěřeným majetkem Správa a údržba silnic Pardubického kraje) 

ČEZ Distribuce, a.s.Děčín (vlastník technické infrastruktury) 

 

 

III.  Rozhoduje o námitkách účastníků územního řízení : 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost nevznesla připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 
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IV. a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

"rodinný dům" 
Dřenice 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 178/6, 187/4 v katastrálním území Dřenice. 

Stavba obsahuje: 

- Rodinný dům - půdorysný tvar písmena "L" o rozměrech (16 x 11) + (7,5 x 4,4) m, jednopodlažní, 
nepodsklepený, s valbovou střechou, výška od upraveného terénu cca 5,6 m, zastavěná plocha  bude 
228,78 m2. Rodinný dům  o jedné bytové jednotce kk + 5 se sociálním zařízením, s terasou a 
vestavěnou garáží. Vytápění bude zajištěno elektrokotlem a krbem.   

 

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ota Bárta,  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č. aut. 0700418, případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

- hrubá stavba včetně konstrukce střechy 
- ukončení stavby 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací je 
stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název prováděcí firmy a předložit její oprávnění.  

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, nařízení vlády č.591/2006, o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 
592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.  

6. Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu ( § 2 odst.2, písm.e) zák. č. 183/2006 Sb.) 
stanovené prováděcími předpisy ( vyhl. č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhl. č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb)  a příslušné technické normy.  Z hlediska požární 
ochrany budou dodrženy údaje a požadavky projektové dokumentace a příslušná ustanovení vyhl. č 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb – osazení 1 ks práškového hasicího 
přístroje (PHP) práškový s hasicí schopností 34 A v RD, v garáži 21Aa 1 ks autonomní hlásiče kouře 
(chodba). 

7. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.9.2013 po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
8. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem 

"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí 
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na 
místě do doby ukončení stavby. 

9. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních 
sítí, aby nedošlo  k jejich případnému poškození. Při provádění zemních prací budou respektovány 
odstupové vzdálenosti od podzemních inženýrských sítí, ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 
Sb., a ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN EN 12007-1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04. V případě, že 
nebude možno podmínky ČSN dodržet, kritická místa souběhů či křížení projednejte a odsouhlaste s 
příslušnými správci sítí. Před záhozem přizvěte ty správce podzemních inženýrských sítí, které byly 
v souvislosti s budováním stavby odkryty, ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození. 
O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kontrolní 
prohlídce před užíváním stavby. 

10. Umístění vytyčených zařízení ověřte vždy ruční sondou. Zemní práce v místech křížení či souběhu s 
podzemními inž. sítěmi budou prováděny ručně, vhodným nářadím. 
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11. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem. 

12. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce seznamte prokazatelným způsobem s polohou 
vytyčených podzemních zařízení a s požadavky správců podzemních zařízení na provádění prací v 
blízkosti jejich zařízení uvedenými v písemných vyjádřeních. 

13. Každé odkryté podzemní zařízení musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození. Poškození 
podzemního zařízení nahlaste neprodleně jejímu vlastníkovi. 

14. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo 
poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů. 

15. Zhotovitel stavby je povinen  při realizaci stavby vést stavební deník ( § 157 stavebního zákona, 
náležitosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). 

16. Přístup na stavební pozemek bude zajištěn z pozemku č.parc. 324, k.ú. Dřenice (silnice III/322 35). 
17. Dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku za podmínky, že nesmí dojít k podmáčení 

sousedních pozemků. 
18. Garáž musí mít otvory pro stálé odvětrání odpovídající počtu stání ( zejména ČSN 73 6057 – 

Jednotlivé a řadové garáže, základní ustanovení, ČSN 73 0738 Jednotlivé a řadové garáže, požární 
bezpečnost staveb).   

19. V kuchyni, kde bude umístěn sporák, nebude provedeno utěsnění oken a dveří (případně bude 
instalován odsávač par pro zvýšení bezpečnosti) ČSN 38 6441. 

20. Sociální zařízení a prostory s vnitřní dispozicí musí mít zajištěno přímé nebo nucené odvětrání do 
venkovního prostoru.       

21. Rodinný dům bude mít před započetím užívání stavby vymezen prostor pro ukládání domovního 
odpadu (nádobu na odpad). 

22. Přívod a rozvod el. energie, vody a kanalizace budou provedeny dle příslušných norem. 
23. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy, které vydal 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí pod č.j. CR 035617/2011 ze dne 27.7.2011: 
• v terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru a bude zabezpečeno 
jejich nepřekročení, 
• v místě odnětí bude před zahájením prací provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy 
do hloubky 0,25 m o celkové kubatuře 108 m3 . 
• sejmutá ornice bude dočasně uložena v místě stavby domu a dále použita při sadových 
úpravách pozemku po jejím dokončení. 

24. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydal Městský úřad Chrudim, Odbor 
životního prostředí pod č.j. CR 035326/2011 OŽP/Ry ze dne 4.8.2011: 
- Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s obecně 

závaznou vyhláškou obce Dřenice. Odpady budou tříděny v místě jejich vzniku dle druhu a 
kategorie odpadu, k recyklaci nebo likvidaci budou předány pouze oprávněné osobě ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech.. Likvidaci odpadů lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, 
která bude nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech. K závěrečné kontrolní 
prohlídce budou předloženy doklady o likvidaci stavebních odpadů. 

25. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydal Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy 
pod č.j. CR 039628/2011 ODP/KL  ze dne 8.8.2011: 
- Vzhledem k rozsahu nových zpevněných ploch od sjezdu k novostavbě rodinného domu je 

potřeba zajistit odtékání srážkové vody tak, aby nestékala na vozovku silnice. V případě 
potřeby bude umístěn příčný žlábek. Brána se nebude otevírat směrem k silnici. 

- Do rozhledových polí sjezdu nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma 
neumožňuje. 

- Stavba nesmí bránit případným modernizačním úpravám silnice na normové parametry a 
dodatečným doplňujícím stavbám (kanalizace a chodníku). 

- Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho 
případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou.  

- Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní souvísející dopravy 
narušovány a znečišťovány (vozidla nebo pracovní mechanizmy musí být před vjetím na 
pozemní komunikaci očištěny). Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, 
které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno nejdéle po skončení 
stavebních prací dle pokynů správce pozemní komunikace. 
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26. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 

dnů předem. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (revize komínů, revize rozvodů elektro, zkoušky 
vodovodu a kanalizace, doklad o nepropustnosti jímky, zaměření novostavby, doklady o likvidaci 
stavebních odpadů atd.). Tyto a další doklady předloží stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce. 

27. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z 
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, 
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání ochranu 
proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Marek Pištínek, nar. 25.9.1975, Dražkovice 103, 533 33  Pardubice 23 
Ing. Lenka Marčíková, nar. 19.4.1980, Stehlíkova č.p. 1504, 274 01  Slaný 1 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 20.7.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu dne 
8.8.2011 pod č.j. CR 039624/2011. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným 
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 14.9.2011, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou 
žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Výše uvedeny pozemky jsou dle platného Územního plánu obce Dřenice ( usnesení ze dne 
26.10.2005 č.j. 33/05) v lokalitě určené jako plocha bydlení venkovského typu zastavitelného území jako 
lokalita C – předpoklad 6 RD. Umístění  stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby 
splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které 
by bránily povolení stavby. 

 K pozemkům na kterých má být záměr realizován má žadatel Marek Pištínek vlastnické právo 
(p.p.č. 187/4 a 178/6, v k.ú. Dřenice)  

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 85 a 
§ 109 stavebního zákona. Účastníky podle § 85 odst. 1 je žadatel a obec, kterým je v souladu s § 87 
zahájení územního řízení zasláno doporučeně do vlastních rukou. Ostatním účastníkům územního řízení, 
kterými jsou v souladu s § 85 odst. 2 vlastníci pozemků a staveb na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, je územní rozhodnutí doručeno 
veřejnou vyhláškou. Podle § 109 stavebního zákona je účastníkem řízení stavebník a dále vlastníci 
pozemků dotčených stavbou a vlastníci sousedních pozemků nebo staveb. Všem je rozhodnutí doručeno 
doporučeně do vlastních rukou.  Stavební úřad na základě výše uvedeného stanovil, že tomuto odpovídají 
vlastníci všech sousedních pozemků a staveb na nich. Do okruhu účastníků řízení stavební úřad dále 
zahrnul vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury (ČEZ Distribuce a.s., Pardubický kraj, 
právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa a údržba silnic Pardubického kraje). 

Jiné stavby, pozemky ani sítě nemohou být výše uvedeným záměrem přímo dotčeny. 

 Okruh dotčených orgánů stavební úřad stanovil v souladu s § 4 podle toho, jak mohou být výše 
uvedeným záměrem dotčeny veřejné zájmy, které dotčené orgány chrání podle zvláštních právních 
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předpisů. V tomto případě tomuto odpovídá MěÚ Chrudim Odbor životního prostředí, MěÚ Chrudim, 
Odboru Dopravy. 
 
Stanoviska sdělili:  
• MěÚ Chrudim,  Odbor životního prostředí  - stanovisko ze dne 4.8.2011 
• MěÚ Chrudim, Obor životního prostředí – vyjádření k odnětí půdy ze ZPF v k.ú. Dřenice ze dne 

27.7.2011 
• MěÚ Chrudim, Odbor dopravy – stanovisko ze dne 8.8.20111 
• MěÚ Chrudim, Odbor dopravy – rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti  - zřízení sjezdu ze dne 

27.1.2004 
• Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice – stanovisko ze dne 13.7.2011 
• Správa a údržba silnic Pardubického kraje,  ze dne 13.7.2011 
• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim – souhlasné stanovisko  ze dne 

13.7.2011 
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, dopravní inspektorát Chrudim  
• ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření ze dne 16.9.2011, 5.5.2011,  
• RWE Distribuční služby s.r.o.  - vyjádření ze dne 22.7.2011 
• Vodárenská společnost Chrudim a.s. - vyjádření ze dne 14.7.2011 
• Telefonica O2 a.s. - vyjádření ze dne 3.5.2011 

 

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 - další dotčené osoby: 

Josef Pešek (vlastník sousedních pozemků p.č. 187/5, 180/1 a st. p.č. 135, vše k.ú. Dřenice) 

Ladislav Florián, Věra Floriánová (spoluvlastníci sousedních pozemků p.č. 187/1, 180/2, vše k.ú. Dřenice) 

Otilia Žemličková (vlastník sousedního pozemku p.č. 187/2, k.ú. Dřenice) 

Oldřich Křivan, Milada Křivanová (spoluvlastníci sousedního poz. p.č. 190/5, k.ú. Dřenice) 
Naděžda Hájková, Jiří Šmaha (spoluvlastníci sousedních pozemků p.č. 178/6 a 178/9, vše k.ú. Dřenice) 

Mgr. Jiřina Blahová Procházková (vlastník sousedního pozemku p.č. 181/1, k.ú. Dřenice 

Pardubický kraj  (vlastník sousedního pozemku  p.č. 324, k.ú. Dřenice – silnice, právo hospodařit se 
svěřeným majetkem Správa a údržba silnic Pardubického kraje) 

ČEZ Distribuce, a.s.Děčín (vlastník technické infrastruktury). 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a 
stavebního řádu  Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
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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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, 
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník 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. 

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. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
                                             “otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 

Ing. Ludmila Tomková 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve 
výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, celkem 600 Kč byl zaplacen. 
 
 

 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení § 85 odst. 1 (doporučeně do vlastních rukou) 
Marek Pištínek, Dražkovice č.p. 103, 533 33  Pardubice 23 
Ing. Lenka Marčíková, Stehlíkova č.p. 1504, 274 01  Slaný 1 
Obec Dřenice, IDDS: 6f9b2mm 
 sídlo: Dřenice č.p. 14, 537 01  Chrudim 1 
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Účastníci stavebního řízení § 109 odst. 1 (doporučeně do vlastních rukou) 

Marek Pištínek, Dražkovice č.p. 103, 533 33  Pardubice 23 
Ing. Lenka Marčíková, Stehlíkova č.p. 1504, 274 01  Slaný 1  
Josef Pešek, Dřenice č.p. 35, 537 01  Chrudim 1 
Ladislav Florián, Dřenice č.p. 77, 537 01  Chrudim 1 
Věra Floriánová, Dřenice č.p. 77, 537 01  Chrudim 1 
Otilia Žemličková, Dřenice č.p. 29, 537 01  Chrudim 1 
Oldřich Křivan, Dřenice č.p. 123, 537 01  Chrudim 1 
Milada Křivanová, Dřenice č.p. 123, 537 01  Chrudim 1 
Naděžda Hájková, Tuněchody č.p. 41, 537 01  Chrudim 1 
Jiří Šmaha, Sladkovského č.p. 621, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
Mgr. Jiřina Blahová Procházková, Nerudova č.p. 765, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterým se toto oznámení doručuje 
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

Josef Pešek, Dřenice č.p. 35, 537 01  Chrudim 1 
Ladislav Florián, Dřenice č.p. 77, 537 01  Chrudim 1 
Věra Floriánová, Dřenice č.p. 77, 537 01  Chrudim 1 
Otilia Žemličková, Dřenice č.p. 29, 537 01  Chrudim 1 
Oldřich Křivan, Dřenice č.p. 123, 537 01  Chrudim 1 
Milada Křivanová, Dřenice č.p. 123, 537 01  Chrudim 1 
Naděžda Hájková, Tuněchody č.p. 41, 537 01  Chrudim 1 
Jiří Šmaha, Sladkovského č.p. 621, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
Mgr. Jiřina Blahová Procházková, Nerudova č.p. 765, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 
Dotčené orgány státní správy (doporučeně) 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
 
K vyvěšení na úřední desku 
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Obecní úřad Dřenice, IDDS: 6f9b2mm 
 sídlo: Dřenice č.p. 14, 537 01  Chrudim 1 
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