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ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Jevíčko, jako stavební úřad příslušný podle § 11 

odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

a § 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"), 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 18.11.2021 podalo 

Město Jevíčko, zastoupené starostou města Dušanem Pávkem dipl.um., IČO 00276791, 

Palackého nám. 1, 569 43  Jevíčko, které zastupuje firma BETA - PROJEKT, s.r.o., IČO 

64257614, Zadní 402/1a, 568 02  Svitavy 

(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 

Infrastruktura pro 32 rodinných domů v lokalitě "U Kapličky", město Jevíčko 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1177/16 (orná půda), parc. č. 1186/1 (trvalý travní porost), parc. 

č. 1186/5 (ostatní plocha), parc. č. 1186/6 (ostatní plocha), parc. č. 1701/2 (ostatní plocha), parc. č. 

1701/3 (ostatní plocha), parc. č. 1701/4 (ostatní plocha), parc. č. 1712/1 (ostatní plocha), parc. č. 1751/2 

(ostatní plocha), parc. č. 5141 (orná půda), parc. č. 5142 (orná půda), parc. č. 5143/1 (orná půda), parc. č. 

5146/1 (orná půda), parc. č. 5149 (orná půda), parc. č. 5150 (orná půda), parc. č. 5355/1 (vodní plocha), 

parc. č. 5376/1 (ostatní plocha), parc. č. 5376/2 (ostatní plocha), parc. č. 5406 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Jevíčko-předměstí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Technická a dopravní infrastruktura pro novou zástavbu lokality "U Kapličky" 32 rodinnými domy, 

obsahující: 

- Komunikace, parkoviště, chodníky - za stávajícím domem č.p. 765 v ulici Svitavská bude provedeno 

napojení nové asfaltové komunikace, která povede napříč celou lokalitou budoucí zástavby. Šíře 

komunikace bude 5,5 m v místě napojení, 6 m po jejím prvním zatočení a 3,55 m u jednotlivých 

rodinných domů s možností vyhýbání vozidel v místech rozšířených až na 5,5 m šíře vozovky, v 

místě oboustranné uliční zástavby. V lokalitě budou provedena 3 nová parkoviště s celkovou 

kapacitou 31 stání s povrchem ze zasakovacích roštů. Nové chodníky budou šířky 1,6 m z 

betonové/žulové dlažby.     

- Vodovod - Nové podzemní vodovodní potrubí, které se bude napojovat na stávající řad v ulici 

Svitavská vedle domu č.p. 765 v tělese budoucí komunikace a před hřbitovem. Nový vodovodní řad 

bude v lokalitě umístěn v budoucí komunikaci a budou na něj napojeny jednotlivé vodovodní 
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přípojky budoucích rodinných domů, zakončené v nových vodovodních šachtách na těchto 

pozemcích. Přípojka vodovodu bude provedena také do budoucí čerpací stanice splaškových vod. 

- Kanalizace splašková - Na budoucí hlavní gravitační kanalizační řad budou napojeny nové přípojky 

splaškové kanalizace vyvedené na pozemky jednotlivých budoucích rodinných domů. Řad bude 

umístěn převážně v budoucí uliční komunikaci a povede do nové čerpací stanice, ze které bude 

vyvedeno nové výtlakové splaškové kanalizační vedení vedoucí podél hřbitova až do ulice 

Svitavská, kde dojde k napojení nového kanalizačního řadu na stávající, umístěný v komunikaci 

ulice Svitavská.  

- Kanalizace dešťová - bude sloužit pro svod dešťových vod z nové komunikace a z přepadů 

retenčních nádrží jednotlivých pozemků budoucích rodinných domů do nové retenční nádrže o 

objemu 250 m3, ze které bude proveden regulovaný odtok 3 l/s do přilehlé vodoteče. Umístěna bude 

převážně v nové komunikaci či zelených pásech podél komunikace a budou provedeny přípojky 

vyvedené na pozemky jednotlivých budoucích rodinných domů. 

- Plynovod - nové podzemní trubní NTL PE D90 vedení plynovodu, ze kterého budou provedeny 

nové plynové přípojky ukončené v HUP na hranicích budoucích jednotlivých pozemků rodinných 

domů. Plynovod bude napojen na stávající plynový řad v ulici Svitavská před stávajícím domem č.p. 

765 a povede v trasách nové komunikace a v zeleném pásu podél této komunikace. 

- Veřejné osvětlení - Podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení, které se bude napojovat před 

stávajícím domem č.p. 765 a povede v trasách nové komunikace a chodníků. Nová stožárová svítidla 

výšky 6 m budou umístěna podél nové pozemní komunikace (silnice). 

- Kabelová televize - Místo napojení na stávající síť TKR z rozvaděče S2 bude před domem č.p. 374 

na ulici Svitavská, od kterého bude trasa podzemního kabelového vedení pokračovat podél hřbitova 

směrem k vlastní lokalitě budoucí výstavby jednotlivých rodinných domů, a zakončeno bude v místě 

napojení nové komunikace lokality na stávající komunikaci v ulici Svitavská.  

- Další podrobnosti řeší projektová dokumentace stavby. 

Umístění stavby na pozemku: 

- parc. č. 1177/16, 1186/1, 1186/5, 1186/6, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1712/1, 1751/2, 5141, 5142, 

5143/1, 5146/1, 5149, 5150, 5355/1, 5376/1, 5376/2, 5406 v katastrálním území Jevíčko-předměstí – 

v souladu s výkresem č. C.3 – Koordinační situační výkres – předložené projektové dokumentace. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Podzemní kabelová a trubní vedení, zemní přečerpávací nádrž, povrchová retenční nádrž, pozemní 

komunikace a chodníky. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- parc. č. 1177/16, 1186/1, 1186/5, 1186/6, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1712/1, 1751/2, 5141, 5142, 

5143/1, 5146/1, 5149, 5150, 5355/1, 5376/1, 5376/2, 5406, 169/1, 169/2, 5146/2, 5148, 5152, 5140, 

5137, 5138, 5139, 5143/5, 5143/4, 5143/6, 5143/2, 1177/2, 1186/15, 1177/3, 1186/14, 1177/4, 

1186/13, 1186/12, 1177/5, 1177/17, 1186/11, 1186/10, 1177/6, 1177/7, 1186/7, 1177/8, 1177/9, 

1186/4, 1177/10, 1186/28, 1186/27, 1177/11, 1177/13, 1177/12, 1186/26, 1186/25, 1177/14, 

1177/15, 1186/24, 1186/23, 2555 a st.p.č. 249, 250, 1250, 1302, 1345, 1247, 384, 383, 382, 1310, 

1311, 1312, 381, 380, 1321/1, 1320, 375, 370, 515, 331, 324, 63, 64, 66, 1304, 67, 70, 71, 73 a 74 v 

katastrálním území Jevíčko-předměstí. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem č. C.3 – Koordinační situační výkres – předložené 

projektové dokumentace, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 

okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Vzhledem k velikosti tohoto 

výkresu a zachování jeho čitelnosti jej (jeho kopii) nebylo možné přiložit jako přílohu tohoto 

rozhodnutí. 

2. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v období vegetačního klidu před 

hnízděním ptáků, tj. od listopadu do března běžného roku. 

3. Zařízení staveniště bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku a dřevin. Nebude 

zde skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, okolní pozemky nebudou 

znečišťovány. 
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4. V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich 

likvidace. 

5. Při realizaci stavby bude co nejméně zasahováno do koryta vodního toku. Zvolené stavební postupy 

budou takové, aby nedocházelo k zakalování vodního prostředí. 

6. Použité mechanizmy budou v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky 

provozních náplní nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody. 

7. Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. – adresa AV ČR, Letenská 

4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo 

oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář 

oznámení – http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/). 

8. V terénu bude viditelně označena hranice zájmového území (dle přiloženého zákresu odnětí v mapě 

katastru nemovitostí) a zajištěno její nepřekročení. 

9. Před zahájením stavby nebude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti podle ustanovení 

§ 8 odst. 1 písm. a zákona o ochraně ZPF. 

10. Získaná orniční a podorniční vrstva ze zastavěné a zpevněné plochy v množství cca 3145,1 m3 

(hloubka skrývky 35 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnání terénu na ne vyjímané části 

pozemku p.č. 5143/1 v k.ú. Jevíčko-předměstí. 

11. Skrytá zemina bude po dobu stavby deponována a zabezpečena na zbývající části dotčeného 

pozemku tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování, rozplavování a zcizování. 

12. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, 

ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol (pracovní deník), 

v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti 

využívání těchto zemin. 

13. Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ZPF učinit 

opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující zemědělský půdní fond 

a jeho vegetační kryt. 

14. Podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF se odvody za odnětí zemědělské půdy 

ze ZPF za účelem výstavby místní komunikace nestanoví. 

15. Podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. n) zákona o ochraně ZPF se odvody za odnětí zemědělské půdy 

ze ZPF za účelem výstavby retenční nádrže nestanoví. 

16. Žadatel (osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské 

půdy ze ZPF), je povinen za odňatou zemědělskou půdu za účelem výstavby čerpací šachty zaplatit 

odvod orientačně ve výši 18.072,- Kč, stanovený ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 zákona o 

ochraně ZPF podle přílohy k zákonu. 

17. U kolaudace stavby bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou 

vodou, odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve 

znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů na tyto materiály). 

18. U kolaudace stavby bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody, 

odebrané z nové části vodovodu. 

19. Instalaci svislého a vyznačení vodorovného trvalého dopravního značení provede odborná firma. 

20. Dopravní značky (dále jen „DZ“) musí být připevněné na kovových sloupcích nebo konstrukcích, 

případně na sloupech veřejného osvětlení. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí 

zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanoveného volnou šířkou pozemní komunikace 

(včetně části vymezené pro cyklisty). 

21. Vzdálenost DZ od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, příp. od vozovky, je 0,5 m; největší však 

2 m. Ve výjimečných případech je možno v obci vzdálenost snížit na 0,3 m. 

22. DZ nesmí být překrývány jinými věcmi např. větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení apod. a 

naopak nesmí překrývat stávající dopravní značení. 

23. DZ musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich 

funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti 

deformaci, pootočení a posunutí. 

http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/
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24. Na silnici se smí užívat jen DZ uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, 

kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 

provozu na pozemních komunikacích. Provedení DZ včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí 

odpovídat ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení. 

25. Budou dodrženy „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“, které vydalo 

Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 

532/2013-120-STSP/1 ze dne 1.8.2013. 

26. Provedení vodorovného dopravního značení včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí 

odpovídat ČSN EN 1436+A1 – Vodorovné dopravní značení, přičemž lze užít publikaci „Zásady pro 

vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133“, která byla vydána pod č.j. 

538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013. 

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření VHOS, a. s., ze dne 11.10.2021 zn. Ing.Mi/2021/9012358. 

28. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., ze dne 12.10.2021 zn. PM-

39530/2021/5203/No. 

29. Žadatel provede na hranici pozemku manželů Hebelkových p.č. 1177/16 v k.ú. Jevíčko-předměstí 

nové oplocení z neprůhledného materiálu se vstupní brankou a uhradí geodetické zaměření a 

poplatek katastrálnímu úřadu. 

30. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet, s.r.o., ze dne 31.8.2021 zn. 5002448733 a ze dne 

16.11.2021 zn. 5002499565. 

31. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s., ze dne 1.9.2021 č.j. 769585/21. 

32. Budou dodrženy podmínky sdělení ČEZ Distribuce a.s., ze dne 12.11.2021 zn. 0101635770 a 

souhlasu ze dne 31.8.2021 zn. 1118182099 a 1118182106. 

33. Budou dodrženy podmínky vyjádření Kabelové televize CZ, s.r.o., ze dne 26.11.2021 zn. 211126_9. 

34. Stavby kabelové televize, plynovodu a veřejného osvětlení lze realizovat již na základě tohoto 

pravomocného územního rozhodnutí. K jejich užívání je třeba získat kolaudační souhlas dle § 122 

stavebního zákona. 

  

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43  Jevíčko, IČ 00276791 

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ 24729035 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno, IČ 27935311 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha, IČ 04084063 

VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, 571 01  Moravská Třebová, IČ 48172901 

Kabelová televize CZ, s.r.o., Ruská 473/8, 101 00  Praha, IČ 48150029 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53  Pardubice, IČ 00085031 

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a.s., Třebovská 713, 569 43  Jevíčko, IČ 48173053 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00  Brno, IČ 70890013 

Mgr. Vlastimil Hebelka, nar. 17.3.1941, Svitavská 490, 569 43  Jevíčko, 

Mgr. Eva Hebelková, nar. 3.12.1944, Svitavská 490, 569 43  Jevíčko, 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Vlastníci následujících pozemků a staveb na nich: 

St.p.č. 249, 250, 1250, 1302, 1345, 1247, 384, 383, 382, 1310, 1311, 1312, 381, 380, 1321/1, 1320, 375, 

370, 515, 331, 324, 63, 64, 66, 1304, 67, 70, 71, 73 a 74 v k.ú. Jevíčko-předměstí 

P.č. 169/1, 169/2, 5146/2, 5148, 5152, 5140, 5137, 5138, 5139, 5143/5, 5143/4, 5143/6, 5143/2, 1177/2, 

1186/15, 1177/3, 1186/14, 1177/4, 1186/13, 1186/12, 1177/5, 1177/17, 1186/11, 1186/10, 1177/6, 

1177/7, 1186/7, 1177/8, 1177/9, 1186/4, 1177/10, 1186/28, 1186/27, 1177/11, 1177/13, 1177/12, 

1186/26, 1186/25, 1177/14, 1177/15, 1186/24, 1186/23 a 2555 v k.ú. Jevíčko-předměstí 

 

Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil na žadatele, majitele dotčených pozemků a 

staveb na nich, jiné osoby mající věcná práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům a stavbám, na 

kterých se stavba umisťuje, dále na majitele sousedních pozemků a staveb na nich, včetně osob majících 



Č.j. OVUP/4/2022-313/3/B str. 5 

 
jiná práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům a stavbám na nich, kteří by mohli být 

umístěním stavby dotčeni na svých vlastnických nebo jiných právech odpovídajících věcnému břemeni, 

vše v souladu s § 85 stavebního zákona. Okruh účastníků stanovil stavební úřad na základě situačního 

výkresu s umístěním stavby. 

 

Odůvodnění: 

Dne 18.11.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad opatřením ze dne 23.11.2021 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, 

veřejnosti 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 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 

řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastníkům řízení opatřením ze dne 

6.12.2021 také poskytl lhůtu 10 dnů od doručení tohoto sdělení pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí, 

v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. Této lhůty žádný z nich nevyužil. 

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 Moravská Třebová, odbor ŽP 

- Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy 

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy 

- Policie ČR, Dopravní inspektorát, Svitavy 

Stavební úřad v proběhlém řízení posuzoval především soulad umístění a provedení stavby s požadavky 

stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti napojení nebo k 

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 

nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení sporů, a dospěl k následujícímu: 

- Umisťovaná stavba je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, včetně obecných 

požadavků na využívání území. Stavba je umístěna v souladu s platným územním plánem obce Jevíčko. 

Plocha, na které bude umístěna, je v územním plánu označena jako BI – bydlení v rodinných domech – 

městské a příměstské, PV – veřejná prostranství, přístupová komunikace včetně chodníků a parkoviště P1 

se nachází v nezastavěném území v ploše NZ – plochy zemědělské. Ve všech těchto plochách je 

vybudování výše uvedené stavby územním plánem umožněno. Stavbou dojde k zasíťování a dopravnímu 

napojení nových míst pro budoucí výstavbu rodinných domů. 

- Umisťovaná stavba splňuje podmínky obecných požadavků na využívání území a je v souladu se 

stanovisky dotčených orgánů. 

- Architektonické zpracování projektové dokumentace (vzhled stavby) stavební úřad posoudil a nenašel 

architektonický důvod, pro který by nebylo možné stavbu umístit a následně realizovat. 

- Umístěním stavby nedojde k zásadnímu omezení vlastnických a věcných práv ostatních účastníků 

řízení. Stavební úřad přezkoumával otázku rovnosti účastníků řízení, míru ovlivnění sousední nemovitosti 

a s tím spojený zásah do práv jejich majitelů a došel k závěru, že stavba svým charakterem nijak 

nevybočuje z okolní zástavby a není atypická svým uspořádáním. 

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. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Pro rozhodnutí ve věci měl stavební úřad následující podklady: 

2 pare projektové dokumentace stavby obsahující výkresovou a textovou část 

Vyjádření správců sítí technického a dopravního vybavení a vodních toků - CETIN a.s., ČEZ Distribuce 

a.s., GridServices, s.r.o., VHOS, a. s., Kabelová televize CZ, s.r.o., Povodí Moravy, s.p., Město Jevíčko, 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Závazná stanoviska a rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Pk, ÚO Svitavy, Krajské hygienické 

stanice Pk, ÚP Svitavy, Policie ČR, Dopravního inspektorátu, Městského úřadu Moravská Třebová, 

odboru ŽP, dopravy 

Územní plán města Jevíčko 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 

15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, 

stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Jevíčko, odboru 

výstavby a územního plánování, u něhož se odvolání podává. 

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. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 

jeho náklady stavební úřad. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

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. 

 

 

 „Otisk úředního razítka“ 

Bc. Jindřich Beneš v.r. 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Městského úřadu Jevíčko 

   

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

BETA - PROJEKT, s.r.o., IDDS: benrhe8, sídlo: Zadní č.p. 402/1a, Lačnov, 568 02  Svitavy 2 

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, místo podnikání: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  

Děčín 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47, sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

Kabelová televize CZ, s.r.o., IDDS: c4tes6h, místo podnikání: Ruská č.p. 473/8, Praha 10-Vršovice, 101 

00  Praha 101 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq, sídlo: Doubravice 98, 533 53  Pardubice 19 

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a.s., IDDS: 5t2ecxx, místo podnikání: Třebovská 713, 569 43  

Jevíčko 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

Mgr. Vlastimil Hebelka, Svitavská č.p. 490, 569 43  Jevíčko 

Mgr. Eva Hebelková, Svitavská č.p. 490, 569 43  Jevíčko 

  

dotčené orgány státní správy 

Městský úřad Moravská Třebová, OVUP památky, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571 

01  Moravská Třebová 1 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor ŽP, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571 01  

Moravská Třebová 1 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor územního plánování, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, 571 01  

Moravská Třebová 1 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká č.p. 2, 571 01  

Moravská Třebová 1 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69, sídlo: Teplého č.p. 

1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 

IDDS: 23wai86, sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

Policie ČR, Dopravní inspektorát, Purkyňova č.p. 2, 568 02  Svitavy 2 

 

Veřejnou vyhláškou je doručováno vlastníkům pozemků, staveb na nich, a jiným osobám majícím věcná 

nebo jiná práva k těmto pozemkům, která by mohla být umístěním stavby dotčena: 

St.p.č. 249, 250, 1250, 1302, 1345, 1247, 384, 383, 382, 1310, 1311, 1312, 381, 380, 1321/1, 1320, 375, 

370, 515, 331, 324, 63, 64, 66, 1304, 67, 70, 71, 73 a 74 v k.ú. Jevíčko-předměstí 

P.č. 169/1, 169/2, 5146/2, 5148, 5152, 5140, 5137, 5138, 5139, 5143/5, 5143/4, 5143/6, 5143/2, 1177/2, 

1186/15, 1177/3, 1186/14, 1177/4, 1186/13, 1186/12, 1177/5, 1177/17, 1186/11, 1186/10, 1177/6, 

1177/7, 1186/7, 1177/8, 1177/9, 1186/4, 1177/10, 1186/28, 1186/27, 1177/11, 1177/13, 1177/12, 

1186/26, 1186/25, 1177/14, 1177/15, 1186/24, 1186/23 a 2555 v k.ú. Jevíčko-předměstí 


