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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako stavební úřad věcně 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") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v územním řízení posoudil podle
§ 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.12.2012 podala
Obec Rabštejnská Lhota, IČO 69171289, Rabštejnská Lhota 130, 537 01 Chrudim 1
zastoupena starostou obce Ing. Vladimírem Pecinou
(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
ZTI - Rabštejnská Lhota - zástavba RD "Ve Struhách" - dodatek STOKA "B"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 377/13, 377/14, 377/16, 377/17, 377/18, 377/33, 377/50, 378 v
katastrálním území Rabštejnská Lhota.
Druh a účel umisťované stavby:
odvádění splaškových vod od plánované zástavby rodinných domů - propojení se stávající
kanalizací.
Umístění na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
splašková kanalizační stoka z PP X-STREAM DN 250 mm v celkové délce 130,55 m bude napojena v
koncové šachtě stávající splaškové kanalizaci DN 250 v pozemku parc.č. 377/50 před č.p. 164.
Povede jihozápadním směrem přes pozemky parc.č. 377/13, 377/14, 377/16, 377/17, 377/18, 377/33
až na parc.č. 378, kde bude ukončena v nové revizní šachtě č. 3. Do této šachty bude přivedena
původní stoka B od plánované zástavby, na kterou již bylo vydáno vodoprávním úřadem stavební
povolení.
kanalizační stoka bude uložena v zemní rýze min. šíře 0,8 m a hloubce dle požadovaného spádu,
součástí stoky jsou 3 revizní šachty.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
pozemky parc.č. 377/13, 377/14, 377/16, 377/17, 377/18, 377/33, 377/50, 378 v katastrálním území
Rabštejnská Lhota.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.
3.

4.

5.

Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval Ing. Martin
Línek, ověřil Ing. Josef Holub, ČKAIT 0700595.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník o stavební povolení Městský úřad
Chrudim, Odbor životního prostředí.
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení musí být v souladu s ustanovením § 158
stavebního zákona vypracována oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace musí obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb (příloha č. 2), musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a musí být v souladu s požadavky příslušných dotčených orgánů.
Žádost o stavební povolení musí obsahovat náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota 130, 537 01 Chrudim 1
Odůvodnění:
Dne 12.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná, vyzval stavební úřad dne 2.1.2013 k jejímu doplnění do
30.4.2013. Řízení bylo zároveň usnesením přerušeno.
Po doplnění žádosti stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 28.3.2013, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Pro obec Rabštejnská Lhota je pořízen Územní plán, schválený zastupitelstvem obce Rabštejnská Lhota,
včetně jeho změn (I.-IV). Pozemek pro stavbu se dle územního plánu nachází v zastavitelném území
obce. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska a vyjádření:
Telefónica Czech Republic, a.s. – 23.1.2013
ČEZ Distribuce, a.s. – 12.9.2012
RWE Distribuční služby, s.r.o. – 31.8.2012
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – 10.9.2012
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové - 24.9.2012
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú.p. Chrudim - 24.8.2012
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice - 24.7.2012
Správa CHKO Železné hory a krajské středisko Pardubice, Nasavrky - 14.2.2013
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - 20.9.2012 a 5.2.2013
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - 10.9.2012
Smlouvy s vlastníky pozemků dotčených zamýšleným záměrem
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:
Dalibor Laco, Pavlína Dolanová, Tomáš Kučera, Zdeněk Kučera, Věra Kučerová, Miroslav
Pochobradský, Miroslav Pochobradský, Marie Pochobradská, Miloš Stýblo, Miloslav Stýblo, Alena
Stýblová, Pavlína Pecinová, Olga Bakešová, Marie Štěpánová, Iva Dimterová, PhDr. Marta
Kovářová, Povodí Labe, státní podnik, ČEZ Distribuce, a. s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s.,
RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí ve stanovené lhůtě 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.
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 žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
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.

otisk úředního razítka

Podzemský David
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 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 4.1.2013.
Obdrží:
Účastníci územního řízení § 85 odst. 1 (doporučeně do vlastních rukou)
Obec Rabštejnská Lhota, IDDS: v9nb3h3
sídlo: Rabštejnská Lhota č.p. 130, 537 01 Chrudim 1
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
Dalibor Laco, Příčná č.p. 730, Chrudim II, 537 05 Chrudim 5
Pavlína Dolanová, Rabštejnská Lhota č.p. 164, 537 01 Chrudim 1
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Tomáš Kučera, Rabštejnská Lhota č.p. 48, 537 01 Chrudim 1
Zdeněk Kučera, Rabštejnská Lhota č.p. 48, 537 01 Chrudim 1
Věra Kučerová, Rabštejnská Lhota č.p. 48, 537 01 Chrudim 1
Miroslav Pochobradský, Rabštejnská Lhota č.p. 46, 537 01 Chrudim 1
Miroslav Pochobradský, Rabštejnská Lhota č.p. 46, 537 01 Chrudim 1
Marie Pochobradská, Rabštejnská Lhota č.p. 46, 537 01 Chrudim 1
Miloš Stýblo, Rabštejnská Lhota č.p. 78, 537 01 Chrudim 1
Miloslav Stýblo, Rabštejnská Lhota č.p. 78, 537 01 Chrudim 1
Alena Stýblová, Rabštejnská Lhota č.p. 78, 537 01 Chrudim 1
Pavlína Pecinová, Rabštejnská Lhota č.p. 15, 537 01 Chrudim 1
Olga Bakešová, Rabštejnská Lhota č.p. 47, 537 01 Chrudim 1
Marie Štěpánová, Rabštejnská Lhota č.p. 47, 537 01 Chrudim 1
Iva Dimterová, Rabštejnská Lhota č.p. 52, 537 01 Chrudim 1
PhDr. Marta Kovářová, Jiráskova č.p. 667, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
Dotčené orgány státní správy (doporučeně)
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86
sídlo: Čáslavská č.p. 1146, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, 537 16 Chrudim IV
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Oddělení kultury, sportu a
památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory a
krajské středisko Pardubice, Organizační jednotka Nasavrky, IDDS: dkkdkdj
sídlo: Náměstí č.p. 317, 538 25 Nasavrky
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
K vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Rabštejnská Lhota, IDDS: v9nb3h3
sídlo: Rabštejnská Lhota č.p. 130, 537 01 Chrudim 1
Osobám, které nejsou známy, je doručováno v souladu s ustanovením § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů veřejnou vyhláškou.
Uvedený obecní úřad se žádá o:
- vytištění (datová schránka) a vyvěšení tohoto rozhodnutí s potvrzením o dni vyvěšení
- sejmutí tohoto rozhodnutí po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí
- zaslání takto potvrzeného rozhodnutí zpět na Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická
67, 537 16 Chrudim

