Městský úřad Chotěboř, stavební úřad
Trčků z Lípy 69, Chotěboř
Č.j:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

MCH_11777/2012/SU-31/330/BR
Bohdana Resslová
resslova@chotebor.cz
569 641 113

Chotěboř, dne: 17.10.2012

Žadatel:
2P TRANS s. r. o. (IČ - 27500659), Palackého 42, 583 01 Chotěboř

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Stavební úpravy
a přístavba objektu stodoly v Nové Vsi u Chotěboře - Provozní budova společnosti 2P - TRANS,
s. r. o. na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 71 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové
parcely parcelní číslo 118/1 (ostatní plocha), 141/1 (ostatní plocha), 941/1 (zahrada), 941/2 (zahrada),
941/4 (zahrada), 941/5 (ostatní plocha), 941/6 (zahrada), 2049 (ostatní plocha), 2124/1 (ostatní plocha)
a 2179/1 (vodní plocha) v kat. území Nová Ves u Chotěboře a žádosti o vydání stavebního povolení
pro stavbu: Stavební úpravy a přístavba objektu stodoly v Nové Vsi u Chotěboře - Provozní
budova společnosti 2P - TRANS, s. r. o. na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 71,
pozemkové parcely parcelní číslo 118/1, 141/1, 941/1, 941/2, 941/4, 941/5, 941/6, 2049, 2124/1
a 2179/1 v kat. území Nová Ves u Chotěboře, které podal žadatel 2P TRANS s. r. o. (IČ - 27500659),
Palackého 42, 583 01 Chotěboř takto:

I.
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Stavební úpravy a přístavba objektu stodoly v Nové Vsi u Chotěboře - Provozní
budova společnosti 2P - TRANS, s. r. o. na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 71 (zastavěná
plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 118/1 (ostatní plocha), 141/1 (ostatní plocha),
941/1 (zahrada), 941/2 (zahrada), 941/4 (zahrada), 941/5 (ostatní plocha), 941/6 (zahrada), 2049
(ostatní plocha), 2124/1 (ostatní plocha) a 2179/1 (vodní plocha) v kat. území Nová Ves u Chotěboře.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Přístavba objektu bude umístěna na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 71 a pozemkové
parcely parcelní číslo 941/1 v kat. území Nová ves u Chotěboře. Celý objekt s přístavbou bude
ve tvaru L o max. půdorysném rozměru 22,5 m x 26,2 m. Jedná se o jednopodlažní objekt
s využitým podkrovím a částečným podsklepením. Hřeben sedlové střechy v kombinaci
s polovalbou bude ve výšce + 8,83 m. Střešní krytina bude profilovaná skládaná plechová.
2. Dvě vodovodní přípojky budou umístěny na pozemcích: pozemková parcela parcelní číslo 2124/1
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a 941/6 v kat. území Nová Ves u Chotěboře s napojením na stávající vodovodní řad PVC DN110
na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 2124/1 v kat. území Nová Ves u Chotěboře. Jedná
se o vodovodní přípojku PE 100, 63x5,8 mm pro provozní budovu společnosti a vodovodní
přípojku PE 100, 32x3,0 mm pro sousední nemovitost. Obě vodovodní přípojky budou ukončeny
ve vodoměrné šachtě osazené v rohu pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 941/6 v kat.
území Nová Ves u Chotěboře.
Napojení elektrické energie bude ze stávajícího venkovního vedení ukončeného na stávajícím
sloupu v pojistkové skříni SP100 na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 2049 v kat.
území Nová ves u Chotěboře. Dále napojení elektrické energie povede zemí do zděného pilíře
k elektroměrovému rozvaděči. V pilíři budou osazeny dva elektroměry jeden pro provozní budovu
společnosti a druhý pro sousední nemovitost. Ze zděného pilíře vedení nn povede zemí
do rozvodné skříně objektu. Celé napojení elektrické energie bude umístěno na pozemcích:
pozemková parcela parcelní číslo 2049, 118/1, 941/1, 941/2 v kat. území Nová Ves u Chotěboře.
Zpevněné plochy – jedná se o parkovací plochu pro osobní automobily v provedení ze
zatravňovacích panelů, chodníková plocha z vibrolisované betonové dlažby a komunikace
s živičným povrchem s napojením na stávající komunikaci umístěnou na pozemku: pozemková
parcela parcelní číslo 2124/1 v kat. území Nová Ves u Chotěboře. Parkovací plocha a chodníková
plocha budou umístěny na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 941/1 v kat. území Nová
Ves u Chotěboře, komunikace bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela parcelní číslo
941/1 a 941/5 v kat. území Nová Ves u Chotěboře.
Budou splněny podmínky souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
vydaného MěÚ Chotěboř, odborem ŽP pod č.j.:MCH_9824/2012/ZP ze dne 18.7.2012.
V terénu budou viditelně označené hranice odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF, investor zajistí
jejich nepřekročení.
Před zahájením vlastní stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy v mocnosti 0,15 m
z odnímané plochy 0,1056 ha, tj. 160 m3 ornice. Skrytá ornice bude rozprostřena na nevyjímanou
část pozemku parc. č. 941/1 v kat. území Nová Ves u Chotěboře, druh pozemku zahrada, část
ornice lze použít na zpětné ozelenění nezastavěných ploch. O činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním a rozprostřením skrývaných kulturních vrstev půdy vede investor protokol
(pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin (§10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany ZPF). Za realizaci skrývky ornice a její hospodárné využití
zodpovídá investor. Na vyžádání orgánu ochrany ZPF předkládá protokol k posouzení plnění
podmínek souhlasu.
Splašková kanalizace bude umístěna na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 71,
pozemkové parcely parcelní číslo 941/1, 118/1, 2049, 141/1 v kat. území Nová Ves u Chotěboře.
Od severozápadní strany přístavby objektu stodoly bude ve vzdálenosti 2,2 m a svedena bude
do čistírny odpadních vod (ČOV) AS-VARIOcomp 20 K odkud budou přečištěné vody
vypouštěny splaškovou kanalizací z potrubí PVC KG DN200, SN8 do vodního toku Novoveského
potoka. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch budou zachycovány a odváděny potrubím
PVC KG DN150, SN8 do betonové kanalizační šachty za ČOV a následně vypouštěny společně
s vyčištěnými vodami z ČOV přes výustní objekt do vodního toku, který nesmí tvořit překážku
v průtočném profilu vodního toku. Bude situován pod osou 30-60o a umístěno nad dno (min.
30 cm) stávající vodoteče. V min. délce 3 m od břehové hrany bude potrubí zabezpečeno proti
poškození těžkou technikou při případných úpravách toku.
Projekty staveb vodních děl (ČOV a splašková kanalizace) budou zpracovány samostatně osobou
způsobilou k projektování vodohospodářských staveb.
Další stupeň projektové dokumentace vodních děl bude předložen k vyjádření Povodí Labe, s. p.
Hradec Králové.
Vzhledem k tomu, že vyčištěné odpadní vody z ČOV budou společně s dešťovými vodami
vypouštěny do vodního toku – Novoveský potok (č.h.p. 1-03-05-018) bude projektová
dokumentace projednána se správcem uvedeného vodního toku, tj. Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, z hlediska vypouštění vyčištěných odpadních vod
společně s vodami dešťovými do uvedeného vodního toku. Vyjádření správce vodního toku bude
podkladem pro stavební řízení, příp. ohlášení stavby vodního díla.
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12. Pro ČOV stavebník buď:
a) požádá Městský úřad Chotěboř, vodoprávní úřad, o povolení k nakládání s vodami
(vypouštění odpadních vod do vod povrchových) ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. c)
zákona o vodách a o stavební povolení k provedení vodního díla (ČOV a splašková
kanalizace) podle ustanovení § 15 zákona o vodách, s tím, že k žádostem o předmětná
povolení budou předloženy potřebné doklady (viz tiskopisy žádostí – příloha č. 3 a č. 8
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen
„vyhláška“/), nebo
b) ohlásí stavbu vodního díla (ČOV a splašková kanalizace) Městskému úřadu Chotěboř,
vodoprávnímu úřadu, podle ustanovení § 15a zákona o vodách, s tím, že k ohlášení stavby
budou předloženy potřebné doklady vyplývající z ustanovení § 15a odst. 2 zákona o vodách
(viz tiskopis žádosti – příloha č. 20 vyhlášky).
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
2P TRANS s. r. o. (IČ - 27500659), Palackého 42, 583 01 Chotěboř
ČEZ Distribuce, a. s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
Lesy České republiky, s. p. (IČ - 42196451), Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
501 68 Hradec Králové 2
Obec Nová Ves u Chotěboře (IČ - 00579980), Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves
u Chotěboře
Povodí Labe, státní podnik (IČ - 70890005), Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
VČP Net, s. r. o. (IČ - 27495949), Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 4
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. (IČ - 48173002), Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod

II.
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

povoluje
stavbu: Stavební úpravy a přístavba objektu stodoly v Nové Vsi u Chotěboře - Provozní budova
společnosti 2P - TRANS, s. r. o. na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 71, pozemkové
parcely parcelní číslo 118/1, 141/1, 941/1, 941/2, 941/4, 941/5, 941/6, 2049, 2124/1 a 2179/1 v kat.
území Nová Ves u Chotěboře v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení,
ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání
jednotlivých prostor a splnění požadavků daných zvláštními předpisy.
Stavba bude obsahovat:
 stavební úpravy a přístavba objektu
 napojení elektrické energie
 napojení plynoinstalace
 vodovodní přípojky
 zpevněné plochy
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Celý objekt s přístavbou bude zděný ve tvaru L o max. půdorysném rozměru 22,5 m x 26,2 m.
Jedná se o jednopodlažní objekt s využitým podkrovím a částečným podsklepením. Hřeben
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sedlové střechy v kombinaci s polovalbou bude ve výšce + 8,83 m. Střešní krytina bude
profilovaná skládaná plechová. Prosvětlení I.N.P. bude zajištěno okny a umělým osvětlením,
v podkroví bude zajištěno okny, střešními okny, vikýři a umělým osvětlením. Dvě komínová
tělesa budou typu Schiedel - jeden typu UNI 20 PLUS a druhý typu UNI 25 PLUS. K žádosti
o vydání kolaudačního souhlasu stavby budou předloženy revizní zprávy spalinových cest.
V prostoru servisní dílny nákladních automobilů bude zhotovena montážní jáma s osvětlením
a odvětráním. Pracovní šířka jámy 1000 mm, hloubka 1,35 m až 1,40 m a celková délka včetně
přístupového ocelového schodiště bude 11,5 m. V zadní části montážní jámy bude osazen ocelový
žebřík.
Nepropustné dno montážní jámy bude vyspádované do dvou záchytných jímek.
V objektu bude nainstalovaná vzduchotechnika. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby
bude předložen doklad o její provozuschopnosti. Všechny vnitřní prostory musí mít zajištěno
odvětrání.
V objektu budou provedeny rozvody vody a kanalizace. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
stavby budou předloženy zkoušky rozvodů.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby bude předložen doklad MěÚ Chotěboř, ŽP
o provozuschopnosti stavby ČOV a splaškové kanalizace (kolaudační souhlas).
Napojení elektrické energie bude ze stávajícího venkovního vedení ukončeného na stávajícím
sloupu v pojistkové skříni SP100 kabelem CYKY 4Jx16 do zděného pilíře k elektroměrovému
rozvaděči. V pilíři budou osazeny dva elektroměry jeden pro provozní budovu společnosti a druhý
pro sousední nemovitost. Ze zděného pilíře kabelové vedení nn povede zemí kabelem CYKY
4Jx10 do rozvodné skříně objektu. V objektu bude provedena elektroinstalace. K žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu stavby budou předloženy revizní zprávy.
Na objektu bude nainstalované hromosvodné zařízení. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
stavby bude předložena revizní zpráva.
Napojení plynoinstalace – bude ze stávajícího plynoměrného pilíře, kde bude osazen regulátor
tlaku plynu, plynoměr a KK za plynoměrem. Od plynoměrného pilíře NTL rozvod plynu povede
zemí v PE potrubí. V objektu provozní budovy budou napojeny dva kotle THERM 20 LX,
plynový ohřívač TUV Quantum Q7E-95-199 a tři teplovodní plynové vytápěcí jednotky Robur
B15. Přívod vzduchu do technické místnosti, kde budou plynové spotřebiče osazeny (= dva kotle
THERM 20 LX a plynový ohřívač TUV Quantum Q7E-95-199), bude přiváděn z venkovního
prostředí neuzavíratelným otvorem o rozměru 300 mm x 300 mm, odtah vzduchu bude
do komínu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby bude předložena tlaková zkouška
rozvodů a revizní zprávy.
Vodovodní přípojky – jedná se o dvě vodovodní přípojky s napojením na stávající vodovodní řad
PVC DN110. Jedna vodovodní přípojka PE 100, 63x5,8 mm pro provozní budovu společnosti
a druhá vodovodní přípojka PE 100, 32x3,0 mm pro sousední nemovitost. Obě vodovodní
přípojky budou ukončeny ve vodoměrné šachtě osazené v rohu pozemku: pozemková parcela
parcelní číslo 941/6 v kat. území Nová Ves u Chotěboře. K žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu stavby budou předloženy zkoušky rozvodů.
Zpevněné plochy – jedná se o parkovací plochu pro osobní automobily v provedení
ze zatravňovacích panelů, chodníková plocha z vibrolisované betonové dlažby a komunikace
s živičných povrchem.
Nesmí dojít ke snížení stávající vzdálenosti vodičů vedení od země a nesmí dojít ke snížení nebo
zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení (nebude snížena nebo zvýšena vrstva
zeminy nad kabelem). V místě nových zpevněných ploch bude provedena mechanická ochrana
kabelů (uložit do kabelových chrániček). Bude dodržena PNE 33 3301, PNE 33 33 02, ČSN EN
50413 a Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy
v provozování ČEZ Distribuce, a. s.
Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu!
Napojení na sousední stavbu bude provedeno odborně, aby nedošlo k poškození sousedního
objektu. V případě poškození musí být neprodleně nákladem stavebníků závada odstraněna.
Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních sítí a zajistí jejich
ochranu po dobu výstavby. Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu sítí požádá
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stavebník správce sítí o souhlas vstupu do ochranného pásma v souladu s § 46, § 68 a § 87 zákona
č. 91/2005 Sb. a v souladu s § 92 zákona č. 151/2000 Sb.
Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
Napojení na inženýrské sítě bude provedeno dle pokynů vlastníků těchto sítí.
Při provádění stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady přístup a příjezd do objektů
a na pozemky.
Stavba bude preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.
Před zahájením prací na vodovodních přípojkách bude VaK Havlíčkův Brod a. s. předána (2x)
jejich projektová dokumentace. Vodovodní přípojky před obsypem a zásypem odsouhlasí zástupce
VaK Havlíčkův Brod a. s.
Při realizaci stavby budou splněny veškeré požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního
řešení opatřeného razítkem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru
Havlíčkův Brod (osazení hydrantů, PHP, požární uzávěry, instalace autonomní detekce
a signalizace, nouzové osvětlení, označení směrů úniků, atd.). K žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu stavby budou předloženy revizní zprávy a doklady o provozuschopnosti zařízení.
Při každé změně projektu (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat
o nové vyjádření k této změně.
Minimálně 15 dní před zahájením stavebních prací, při kterých dochází ke kontaktu se zařízením
ČEZ Distribuce, a. s. bude toto oznámeno na místně příslušném pracovišti skupiny provozu
a poruchové služby vn, nn.
Při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a platných ČSN,
zejména pak ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a ČSN 33 3301.
Zemní práce prováděné v ochranném pásmu kabelového vedení musí být v souladu s ČSN
33 3301.
Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení zařízení ČEZ Distribuce, a. s., musí být
energetické zařízení řádně zajištěno proti možnému poškození a současně proti možnému ohrožení
okolí. Je nutné kontaktovat Poruchovou linku 840 850 860.
Každé případné poškození zařízení ČEZ Distribuce, a. s. je nutno neprodleně oznámit na místně
příslušné pracoviště poruchové služby vn, nn.
Před záhozem obnaženého zařízení ČEZ Distribuce, a. s. je povinností investora, příp. dodavatele
stavby, přizvat pracovníka poruchové služby vn a nn ke kontrole dodržení výše uvedených
podmínek a kontrole uložení zařízení ČEZ Distribuce, a. s. s ohledem na prováděnou stavbu.
Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné
vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být
respektovány.
Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze
při dodržení podmínek vydaného stanoviska. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány
dle § 68 zákona č. 485/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí)
je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář
a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55).
Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8. zákona č. 485/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami vydaného stanoviska.
Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození.
Stavebník neprodleně oznámí každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
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37. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář
a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). O provedené
kontrole bude sepsán protokol.
38. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG
702 01 a TPG 702 04.
39. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
40. Případné zřizování staveniště, skladů materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
41. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
42. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
43. Pokud si stavba vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je nezbytné získat povolení orgánu
ochrany přírody podle ust. § 8 odst. 1 zákona. Povolení není třeba pro stromy o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy
40 m2. Místně a věcně příslušným orgánem ochrany přírody je Obecní úřad Nová Ves
u Chotěboře. Podle ust. § 8 odst. 3 vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 359/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona podává žádost o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se
dřeviny rostoucí mimo les nacházejí.
44. Z demolice stodoly budou vznikat odpady z azbestocementových střešních tašek, původce odpadů
je povinen zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová
vlákna nebo azbestový prach. Odpady musí být upraveny a zabaleny a lze je ukládat pouze
na skládky k tomu určené.
45. Na veškeré vznikající ostatní a nebezpečné odpady z odstranění objektu a z výstavby provozní
budovy budou umístěny vhodné shromažďovací prostředky a bude zajištěn jejich odvoz
oprávněnou osobou.
46. Odpady z demolice stodoly a z výstavby budovy budou tříděny podle jednotlivých druhů
a kategorií (např. beton, cihla, železo) a budou přednostně předány k využití a nebude-li to možné,
budou předány oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, výkupu a odstraňování odpadů
(ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech).
47. O odpadech bude vedena průběžná evidence dle ust. § 39 odst. 1 zákona o odpadech, která bude
s doklady o předání oprávněné osobě předložena orgánu odpadového hospodářství.
48. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby bude předložen platný souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady (ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech).
49. Na veškeré vznikající odpady z provozu stavby (ostatní a nebezpečné odpady) budou umístěny
vhodné shromažďovací prostředky a bude zajištěn jejich odvoz oprávněnou osobou.
50. Při provádění prací si stavebník musí počínat tak, aby co nejméně rušil užívání sousedního
pozemku nebo stavby, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, které je možno zabránit.
Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do původního stavu.
51. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
52. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 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 dokončení stavby.
53. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby bude předloženo krátkodobé měření radonu
v pobytových místnostech od autorizované firmy nebo atesty vyhovující vyhlášce č. 307/2002 Sb.,
o požadavcích na zajištění radiační ochrany.
54. 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 v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
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55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.
62.

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví).
Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem
a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými
škodlivými látkami.
Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom
neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo
k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu
státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná
opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad
po dohodě s orgánem státní památkové péče.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby bude předloženo geometrické zaměření stavby
oprávněným geodetem.
Při provádění stavby bude dodržen § 156 stavebního zákona, tj. zhotovitel stavby musí pro stavbu
použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla
při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost,
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti
hluku, úspora energie a ochrana tepla. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby bude
předložen atest použitých materiálů a výrobků.
Při provádění stavby bude v souladu s § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se
budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.
Stavba bude dokončena do 15.11.2015.
Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou stavební firmou dle § 160 stavebního zákona.
Stavebník nejpozději do 10 dnů před zahájením prací sdělí písemně stavebnímu úřadu MěÚ
Chotěboř název provádějící firmy, její IČO, sídlo a její oprávnění k provádění stavebních
a montážních prací jako předmětu své činnosti a jméno osoby, která bude vykonávat odborné
vedení realizace stavby.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat
jen na základě kolaudačního souhlasu.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
2P TRANS s. r. o. (IČ - 27500659), Palackého 42, 583 01 Chotěboř
ČEZ Distribuce, a. s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
Lesy České republiky, s. p. (IČ - 42196451), Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
501 68 Hradec Králové 2
Obec Nová Ves u Chotěboře (IČ - 00579980), Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves
u Chotěboře
Povodí Labe, státní podnik (IČ - 70890005), Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
VČP Net, s. r. o. (IČ - 27495949), Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 4
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. (IČ - 48173002), Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně
podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II
(vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou
výroková část I (vztahující se k umístění stavby).
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Odůvodnění
Stavební úřad obdržel dne 24.8.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
a stavebního povolení.
Stavební úřad dne 10.9.2012 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1
stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se
stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena: projektová dokumentace stavby, požárně
bezpečnostní řešení stavby odsouhlasené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, územní
odbor Havlíčkův Brod, výpisy z KN, informace z KN, mapa z KN, žádost o sloučení územního
a stavebního řízení ze dne 22.8.2012, plná moc v zastupování pro Ing. arch. Václava Marka ze dne
14.2.2012, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, plán kontrolních prohlídek
ze dne 22.8.2012, stanovisko k projektové dokumentaci – Obec Nová Ves u Chotěboře
č.j.:328/2012/OUNVuCH ze dne 10.7.2012, smlouva - Obec Nová Ves u Chotěboře, souhlas vlastníka
pozemků – p. Pavel Pešek ze dne 22.8.2012, závazné stanovisko k odnětí půdy ze ZPF MěÚ Chotěboř,
ŽP č.j.:MCH_9824/2012/ZP ze dne 18.7.2012, vyjádření MěÚ Chotěboř, ŽP č.j.:MCH_9831/2012/ZP
ze dne 2.8.2012, závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod ev.č.:HB-479/1-2012
ze
dne
8.8.2012,
stanovisko
KHS
Kraje
Vysočina,
ÚP
Havlíčkův
Brod
č.j.:KHSV/12704/2012/HB/HP/Pav ze dne 19.7.2012, vyjádření k projektové dokumentaci Lesy České
republiky, s. p. č.j.:LCR953/002842/2012 ze dne 23.7.2012, stanovisko Povodí Labe, s. p.
zn.:PVZ/12/18269/Js/O ze dne 26.7.2012, vyjádření Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
zn.:1308/215/12/Vl. ze dne 20.1.2012, vyjádření ČEZ ICT Services, a. s. zn.:0200041749 ze dne
11.7.2012, vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s. č.j.:118049/12 ze dne 11.7.2012, vyjádření
RWE Distribuční služby, s. r. o. zn.:500064773 ze dne 18.6.2012, vyjádření RWE Distribuční služby,
s. r. o. zn.:500064592 ze dne 18.6.2012, smlouva o připojení k distribuční soustavě RWE Distribuční
služby, s. r. o. č.:320050023638, vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. zn.:0100074545 ze dne 11.7.2012,
souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ
Distribuce, a. s. zn.:1046460879 ze dne 10.9.2012, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.: 12_SOBS01_4120795001.
Stavební úřad opatřením ze dne 10.9.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil
veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den: 12.10.2012 (pátek) konané v místě:
na místě samém se srazem v kanceláři stavebního úřadu MěÚ Chotěboř, č. dveří 307. Námitky
účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném
ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

Odůvodnění výroku I
Stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací, t.j. územním plánem Nová
Ves u Chotěboře vydaným zastupitelstvem obce Nová Ves u Chotěboře dne 4.9.2012 s nabytím
účinnosti dne 20.9.2012.
Stavba je navržena v ploše smíšené obytné – venkovské (označené SV). Hlavní způsob využití:
bydlení, rodinná rekreace, ubytovací zařízení (dle § 2 vyhlášky); občanské vybavení lokálního
významu s výjimkou hřbitovů; veřejná prostranství lokálního významu; zemědělství, výroba a služby,
pokud svým provozem nebudou významně narušovat okolní životní prostředí (škodlivé exhalace,
hluk, vibrace, prach, znečišťování vod apod.); zahrady; zeleň. Přípustný způsob využití: stavby
a zařízení související dopravní či technické infrastruktury; parkovací plochy a jednotlivé garáže
(maximálně 3 stání a jedním společným vjezdem); drobné stavby; malé vodní plochy a bazény.
Nepřípustný způsob využití: veškeré stavby, zařízení, činnosti a děje, které nejsou uvedeny v hlavním
či přípustném způsobu využití nebo takové, které mohou významně narušovat okolní životní prostředí
(škodlivé exhalace, hluk, vibrace, prach, znečišťování vod apod.), případně které mohou takové
důsledky vyvolat druhotně. Podmínky pro umisťování staveb a ochrany krajinného rázu: není
dovoleno umisťovat stavby, s výjimkou dopravní či technické infrastruktury, ve volné krajině či

Strana 8

na pozemcích izolovaně vymezených uprostřed zastavitelných ploch. Stavební pozemek musí vždy
navazovat na veřejně přístupné pozemní komunikace. Zástavba navrhovaná na vnějších okrajích
zastavěného území obce musí být situovaná vždy tak, aby do volné krajiny byla orientována
nezastavěná část stavebního pozemku. V případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby
do krajiny výsadbou ochranné zeleně. Na stavebním pozemku musí být vymezeno pro jednu bytovou
jednotku alespoň jedno parkovací stání pro osobní automobil, dopravně přístupné z pozemních
komunikací. V případě, že jsou součástí ploch pro bydlení i veřejně přístupné služby (včetně
obchodních a výrobních služeb), musí být navíc na stavebním pozemku vymezen i odpovídající počet
parkovacích stání, dopravně přímo přístupných z veřejně přístupných pozemních komunikací.
Parkovací stání nemusí být vymezena, pokud je objekt součástí souvislé uliční fronty, nebo pokud se
jedná o rekonstrukci. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: Nově navržená
zástavba musí respektovat výškovou hladinu stávající zástavby v okolí z důvodu zachování vzhledu
obce. Maximální přípustná výška nově navržené zástavby činí dvě nadzemní podlaží plus podkroví.
Zástavba či rekonstrukce objektu v souvislé uliční frontě musí dodržovat uliční čáru, stejnou výškovou
hladinu a stejnou orientaci střechy jako sousední objekty uliční fronty.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají
z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo
dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno,
zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo
stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu
k sousednímu pozemku. Stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání
stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová
dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby
nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení
účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele
a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám
na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): st. 68, st. 72, st. 73/1, st. 73/2, 136,
138/1, 138/2, 139, 140/2, 141/4, 143, 2050, 2123 a vlastníkům anebo správcům stávajících toků
vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva
k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Seznam všech účastníků řízení:
2P TRANS s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Bohumil Kvaček, Iveta Kvačková, Lesy České republiky, s.p.,
Obec Nová Ves u Chotěboře, Pavel Pešek, Povodí Labe, státní podnik, Radek Semrád, Jiří Soukenka,
Zdeňka Šťastná, František Vacek, VČP Net, s. r. o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
Stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek
uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil
shromážděná stanoviska.
Stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
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Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru,
ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění výroku II
Skutečné provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat životní prostředí ani jiné veřejné
zájmy.
Jedná se o jednopodlažní objekt s využitým podkrovím a částečným podsklepením. V I.P.P.
bude sklep, v I.N.P. bude závětří, zádveří se schodištěm, společenská místnost, kuchyňka, sklad,
hygienické zázemí žen, hygienické zázemí mužů, úklidová místnost, zádveří, denní místnost – šatna,
umývárna, WC dílna, servisní dílna, místnost pro kotel, sklad náhradních dílů a v podkroví bude
chodba se schodištěm, dvě kanceláře, hygienické zázemí mužů, hygienické zázemí žen, šest
dvoulůžkových pokojů s koupelnami a WC, jeden trojlůžkový pokoj s koupelnou a WC, chodba.
Stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily vydání
stavebnímu povolení. Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu stodoly v Nové Vsi u Chotěboře Provozní budova společnosti 2P - TRANS, s. r. o. na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 71,
pozemkové parcely parcelní číslo 118/1, 141/1, 941/1, 941/2, 941/4, 941/5, 941/6, 2049, 2124/1
a 2179/1 v kat. území Nová Ves u Chotěboře je navržena v souladu s platnými normami, vyhláškami,
předpisy a splňuje obecné požadavky na výstavbu.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení
z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Seznam všech účastníků řízení:
2P TRANS s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Bohumil Kvaček, Iveta Kvačková, Lesy České republiky, s.p.,
Obec Nová Ves u Chotěboře, Pavel Pešek, Povodí Labe, státní podnik, Radek Semrád, Jiří Soukenka,
Zdeňka Šťastná, František Vacek, VČP Net, s. r. o., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
Stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí,
rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je
závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Poučení
Poučení k výroku I
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává
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u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Kraj Vysočina, Jihlava.
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.

Poučení k výroku II
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává
u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Kraj Vysočina, Jihlava.
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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Iva Škarydová v. r.
Vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do : ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
1. 2P TRANS s.r.o., Palackého 42, 583 01 Chotěboř
2. Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Doručení veřejnou vyhláškou:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
Bohumil Kvaček, Nová Ves u Chotěboře 65, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Iveta Kvačková, Nová Ves u Chotěboře 65, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec
Králové 2
Pavel Pešek, Na Valech 47, 583 01 Chotěboř
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Radek Semrád, Nová Ves u Chotěboře 138, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Jiří Soukenka, U Stadionu 740, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
Zdeňka Šťastná, Nová Ves u Chotěboře 77, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
František Vacek, Nová Ves u Chotěboře 56, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 4
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod 1

Účastníci řízení - stavební řízení
Doručení jednotlivě:
1. 2P TRANS s.r.o., Palackého 42, 583 01 Chotěboř
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
3. Bohumil Kvaček, Nová Ves u Chotěboře 65, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
4. Iveta Kvačková, Nová Ves u Chotěboře 65, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
5. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec
Králové 2
6. Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
7. Pavel Pešek, Na Valech 47, 583 01 Chotěboř
8. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
9. Radek Semrád, Nová Ves u Chotěboře 138, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
10. Jiří Soukenka, U Stadionu 740, Chrudim III, 537 03 Chrudim 3
11. Zdeňka Šťastná, Nová Ves u Chotěboře 77, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
12. František Vacek, Nová Ves u Chotěboře 56, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
13. VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 4
14. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
15. Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Veřejná deska, Nová Ves u Chotěboře 69, 583 01
Chotěboř
16. Městský úřad Chotěboř, Veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
17. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor, Humpolecká 3606, 580 01
Havlíčkův Brod 1
18. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův
Brod, Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod 1
19. Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u
Chotěboře
20. Městský úřad Chotěboř, Odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položky 17.1. i) sazebníku 2500,- Kč byl zaplacen hotově dne 24.8.2012, číslo
dokladu 6910.
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