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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00G3TWX* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad  – úsek silničního hospodářství  
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 

 

Váš dopis ze dne: 3.6.2019 Vaše značka:  

Č.j.: Hl 46009/2019/SÚ Spisová značka: S-SÚ/39695/2019/7 

Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 

Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 7 str. / 0 

E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 11.7.2019 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním 

řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.6.2019 

podal 

Pardubický kraj, Krajský úřad, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IČO 70892822, 

Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2, kterého zastupuje 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice  

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

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Rekonstrukce silnice II/343 7, křiž. III/343 4 Petrkov - křiž. III/355 22 Včelákov (dále jen 

"stavba")  

na pozemku: 

 parc. č. 313/1 v katastrálním území Babákov,  

 st. p. 137/1, parc. č. 884, 930, 936/1, 939, 940, 1180/4, 1180/11, 1352/11, 1383 v 

katastrálním území Včelákov. 

 

Stavba obsahuje: 

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/347 7 od křižovatky se silnicí III/343 4 po křižovatku se 

silnicí III/355 22 ve Včelákově. Délka rekonstruovaného úseku je 1834 m. Je navržena výměna 

asfaltového souvrství technologií recyklace za studena, rekonstrukce odvodnění a doplnění silničních 

obrub v městysi Včelákov. Šířkové uspořádání bude zachováno se základní šířkou 5,5 m. Součástí stavby 

je i modernizace dopravního značení. 
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice II/343 7, 

křiž. III/343 4 Petrkov - křiž. III/355 22 Včelákov“ ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala 

v březnu 2019 projektová kancelář PRODIN a.s., kontroloval Ing. Michal Hornýš, autorizovaný technik 

pro dopravní stavby ČKAIT 0602053. Ověřená projektová dokumentace je přílohou tohoto rozhodnutí, 

případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.  

2. Stavebník oznámí Městskému úřadu Hlinsko, stavebnímu úřadu- úseku silničního hospodářství termín 

zahájení stavby. 

3. Při provádění stavby nedojde k ohrožení provozu na dotčených pozemních komunikacích. K omezení 

dopravy na stavbou dotčených komunikaci dojde jen na dobu nezbytně nutnou a pod ochranou přechodné 

úpravy silničního provozu. 

5. Stavba bude provedena v souladu příslušnými normami, technickými podmínkami a dalšími 

souvisejícími předpisy (zejména ČSN 736110, ČSN 736102, ČSN 736101, ČSN 736005, vyhl.                 

č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 294/2015 Sb., TP 65, TP 133 aj.) 

6. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništích.  

7. Stavbu bude provádět podle § 160 stavebního zákona jako zhotovitel stavební podnikatel, který při 

realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby práce 

na stavbě, pro jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou 

držiteli takového oprávnění. Zhotovitelem stavby bude odborná firma dle výsledku výběrového řízení 

provedeného stavebníkem. Na stavbě bude veden stavební deník. 

8. 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 byl čitelný a ponechán na místě stavby až do doby vydání kolaudačního 

souhlasu. 

9. Práce budou realizovány za dopravního omezení a uzavírky. Před zahájením prací bude podána na 

MěÚ Hlinsko, stavební úřad-úsek silničního hospodářství v dostatečném předstihu žádost o stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na 

pozemních komunikacích a o povolení uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1977 Sb. O pozemních 

komunikacích. K žádostem je nutné přiložit vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim. 

10. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem. 

11. Veškeré případné vstupy na cizí pozemky musí být včas předem projednány s jejich vlastníky.  

12. V případě objevení archeologického nálezu (keramika, kosti, zdivo, jímky apod.) musí podle § 23 

odst. 2 památkového zákona nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací tento nález oznámit 

Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. nebo nejbližšímu muzeu (Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 

86, 537 01 Chrudim – Mgr. Jan Musil tel. 732552413, fax 469 620 330, e-mail: info@muzeumcr.cz) a to 

nejpozději do druhého dne po nálezu nebo potom kdy se o nálezu dozvěděl. Archeologický nález i 

naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změn až do prohlídky AÚ AV 

ČR nebo muzeem, nejméně však po dobu 5 pracovních dnů po učiněném oznámení.  

13. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem správce sítí o zahájení zemních a stavebních prací 

dotýkajících se těchto zařízení. Před zahájením stavebních prací bude provedeno na základě objednávky 

vytýčení jednotlivých inženýrských sítí příslušným správcem sítě. Pracovníci, kteří budou provádět 

stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou veškerých inženýrských sítí a zařízení, včetně 

možné odchylky od výkresové dokumentace. 

14. Stavba bude v plném rozsahu respektovat stávající inženýrské sítě a zařízení ve správě ČEZ 

Distribuce a. s., České telekomunikační infrastruktury a.s., Vodárenské společnosti Chrudim, včetně 

jejich ochranných pásem. Tato zařízení v prostoru stavby musí být před zahájením prací zajištěna tak, aby 

nedošlo k jejich poškození během provádění stavby a byla dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová úprava 

vedení technického vybavení. Způsob ochrany, podmínky střetu s podzemním zařízením budou zajištěny 

dle podmínek správců jednotlivých sítí., které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v její 

dokladové části.  
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15. Budou dodrženy všechny podmínky ČEZ Distribuce a.s. uvedené ve vyjádření k projektové 

dokumentaci ze dne 10.4.2019 zn. 1103389820 a v souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu 

el. zařízení ze dne7.5.2019 zn. 1103863156. Případné poškození sítí nahlaste na poruchovou linku tel.: 

840850860. Vyjádření jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

16. Budou dodrženy všechny podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. uvedené ve vyjádření 

pro stavební řízení ze dne 28.3.2019 č.j. 582638/19. Vytýčení sítí bude objednáno u některé z firem 

uvedených ve vyjádření ze dne 1.11.2018 č.j. 768928/18. Poškození vedení nahlaste na tel.:602482995, 

v mimopracovní době na tel: 238462690. Vyjádření je nedílnou součástí dokladové části schválené 

projektové dokumentace. 

17. Budou dodrženy všechny podmínky Vodárenské společnosti Chrudim a.s.. uvedené v souhlasu se 

stavbou ze dne 20.2.2019 č.j. 019070086308 a vyjádření k existenci sítí ze dne 12.11.2018 č.j. 

557/TD/18. Vytýčení sítí bude objednáno na tel.:603899851. Případné poškození vedení nahlaste na tel.: 

469669911. Kontrolu napojení uličních vpustí objednejte na tel.: 603899828. Souhlas a vyjádření je 

nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

18. Odkryté inženýrské sítě a zařízení musí být řádně zabezpečeny proti možnému poškození. V případě 

poškození jakýchkoli inženýrských sítí a zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému  správci. 

19. Před záhozem obnažených inženýrských sítí a zařízení musí být příslušný správce vyzván ke 

 kontrole, zda nedošlo k poškození a zda byly dodrženy podmínky zabezpečení, ochrany a uložení 

 zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. O provedené kontrole bude sepsán protokol a ten stavebník 

předloží k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

20. Stavbou nesmí být poškozeno životní prostředí. Při realizaci stavby bude plně respektováno vyjádření 

Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí ze dne 3.4.2019 č.j. Hl 16331/2019/OŽP. Vyjádření 

je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

21. Budou dodrženy všechny podmínky Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí – úseku 

OH uvedené v závazném stanovisku k povolení stavby ze dne 2.4.2019 č.j. Hl 16328/2019/OŽP. Závazné 

stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

22. Budou dodrženy všechny podmínky Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí – úseku 

SSL a SSM uvedené v závazném stanovisku k povolení stavby ze dne 3.4.2019 č.j. Hl 16330/2019/OŽP. 

Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předáno pravomocné rozhodnutí o trvalém odnětí plnění 

funkcí lesa na zabraných lesních pozemcích. Závazné stanovisko je nedílnou součástí dokladové části 

schválené projektové dokumentace. 

23. Budou dodrženy všechny podmínky Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí – úseku 

ZPF uvedené v závazném stanovisku k povolení stavby ze dne 3.7.2019 č.j. Hl 45666/2019/OŽP. 

24. Budou dodrženy všechny připomínky Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim uvedené ve 

stanovisku k projektové dokumentaci pro stavební  řízení ze dne 10.4.2019 č.j.KRPE-20325-1/ČJ-2019-

170306. Stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace. 

25. Stavbou dotčené pozemky a plochy budou po rekonstrukci komunikace uvedeny do řádného 

technického stavu.  

26. Stavba bude zahájena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou 

stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb. - stavební zákon. 

27. Stavebník v dostatečném předstihu před dokončením stavby požádá o vydání kolaudačního souhlasu, 

k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník mimo jiné doloží zápis o předání a převzetí stavby, 

zprávu o průběhu výstavby a vyhodnocení kvality stavby s doklady o provedených zkouškách a měřeních, 

geodetické zaměření skutečného provedení stavby v JTSK, geometrický plán pro rozdělení pozemků 

z důvodu majetkového vypořádání, čestné prohlášení zhotovitele o způsobu nakládání s odpady, 

potvrzení o funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Pardubický kraj, Krajský úřad, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Komenského náměstí 

č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 

 

 



Č.j. Hl 46009/2019/SÚ str. 4 

 

Adresa:  

Město Hlinsko 

Poděbradovo náměstí 1 

539 23 Hlinsko 

Tel: 469 315 311 

Fax: 469 319 255 

E – mail: mesto@hlinsko.cz 

Bankovní spojení: 

KB Chrudim 

19–623531/0100 

IČO: 00270059 

Spisová značka: S-SÚ/39695/2019/7 

Strana 4 (celkem 7) 

 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:      
 

Lesní hospodářství s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Iva Kašparová, OJGAR, s.r.o., Ing. Jaroslav Pekař, 

Pavla Hromádková, Marie Klinecká, Jaroslav Urban, Svatopluk Janda, Jiří Dachovský, Stanislav 

Dachovský, Marie Havlová, Vodárenská společnost Chrudim, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Městys Včelákov 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

 Stavební pozemky parcelní číslo – st. 134, st. 97/2, st. 148, st. 97/1, st. 214, st. 95, st. 89, 

st. 184, st. 199. 

 Pozemky parcelní číslo – 1352/8, 1352/3, 1345, 1140, 1141, 1142, 1341/1, 1342/2, 1147/1, 

1148/1, 1332/1, 1181, 1309/23, 1180/10, 1177/2, 1177/1, 1309/3, 1180/9, 1180/8, 1309/10, 

1309/11, 1176/1, 1180/7, 1180/6, 1206/2, 1206/1, 1180/5, 1167, 1384, 942/4, 942/3, 942/2, 

942/1, 1205/1, 1205/6, 941/1, 1208, 1381, 1385, 1221/2, 1221/1, 1224, 937/2, 936/2, 937/1, 

1219, 1216, 928, 1265/4, 1265/5, 926, 925, 905/5, 899, 896, 886, 150, 149, 153/9, 153/8, 1400. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

č.p. 2, č.p.7, č.p. 11, č.p. 16, č.p. 26 v Bystřici 

č.p. 78, č.p. 106, č.p. 110 ve Včelákově 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.6.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 

dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavba leží i na cizích pozemcích, vlastníci těchto pozemků souhlasí 

s umístěním a realizací stavby 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z 

hledisek uvedených v § 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. Projektová dokumentace stavby splňuje 

obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební 

úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stanoviska sdělili: 

 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 3.4.2019 č.j. 

Hl 16331/2019/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, úsek odpadového hospodářství – závazné 

stanovisko ze dne 2.4.2019 č.j. Hl 16328/2019/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, úsek SSL a SSM– závazné stanovisko ze dne 

3.4.2019 č.j. Hl 16330/2019/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, úsek ochrany přírody a ZPF – závazné 

stanovisko – souhlas  s trvalým odnětím půdy ze ZPF ze dne 3.7.2019 č.j. Hl 45666/2019/OŽP. 

 Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek územního plánování – stanovisko ke stavbě ze dne 

18.3.2019 č.j. Hl 16469/2019/SÚ. 

 Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, úsek památkové péče – vyjádření ze dne 12.5.2019 č.j. 

Hl 33058/2019/SÚ. 

 Policie ČR , dopravní inspektorát Chrudim – stanovisko k PD ze dne 10.4.2019 č.j. KRPE-

20325/ČJ-2019-170306. 
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 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – závazné stanovisko ze dne 1.4.2019 č.j. HSPA-4-

128/2019. 

 Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy HK – stanovisko ze dne 11.3.2019 č.j. 

MO 77244/2019-5512HK. 

 Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem – závazné stanovisko ze dne 11.4.2019 zn.: 

77442/2019-1150-OÚZ-PCE. 

 Vodárenská společnost Chrudim a.s. – souhlas s realizací stavby ze dne 20.2.2019 č.j. 

019070086308 a vyjádření k existenci sítí ze dne 12.11.2018 č.j. 557/TD/18. 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření o existenci sítí pro stavební řízení ze dne 

1.11.2018 č.j. 768928/18 a 28.3.2019 zn. 582538/19. 

 ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci sítí ze dne 15.5.2019 zn. 0101111226. 

 ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 

elektrického zařízení ze dne 10.4.2019 zn. 1103389820 a 7.5.2019 zn. 1103863156. 

 GridServices s.r.o. – vyjádření ze dne 1.11.2018 zn. 5001818940. 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 
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Tato veřejná vyhláška musí být podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších 

předpisů vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hlinsko a Úřadu Městyse 

Včelákov, který tímto žádáme o její zveřejnění. Veřejná vyhláška musí být také zveřejněna 

způsobem umožňující dálkový přístup. Za den doručení se považuje 15 den po vyvěšení na úřední 

desce. 

 

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 se nevyměřuje. 

  

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový a stavebního řádu, IDDS: z28bwu9 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 

Lesní hospodářství s.r.o., IDDS: uwaiabv 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Iva Kašparová, Včelákov č.p. 118, 539 57  Včelákov 

OJGAR, s.r.o., IDDS: 2ucq5x9 

Ing. Jaroslav Pekař, Spalova č.p. 2256, Rakovník II, 269 01  Rakovník 1 

Pavla Hromádková 

Marie Klinecká, Bystřice č.p. 7, Včelákov, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jaroslav Urban, Bystřice č.p. 1, Včelákov, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Svatopluk Janda, Včelákov č.p. 43, 539 57  Včelákov 

Jiří Dachovský, Včelákov č.p. 106, 539 57  Včelákov 

Stanislav Dachovský, Včelákov č.p. 115, 539 57  Včelákov 

Marie Havlová, Horní Holetín č.p. 150, 539 71  Holetín 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Městys Včelákov, IDDS: kyha5kv 

 

 

účastníci – další dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

 Stavební pozemky parcelní číslo – st. 134, st. 97/2, st. 148, st. 97/1, st. 214, st. 95, st. 89, 

st. 184, st. 199. 

 Pozemky parcelní číslo – 1352/8, 1352/3, 1345, 1140, 1141, 1142, 1341/1, 1342/2, 1147/1, 

1148/1, 1332/1, 1181, 1309/23, 1180/10, 1177/2, 1177/1, 1309/3, 1180/9, 1180/8, 1309/10, 

1309/11, 1176/1, 1180/7, 1180/6, 1206/2, 1206/1, 1180/5, 1167, 1384, 942/4, 942/3, 942/2, 

942/1, 1205/1, 1205/6, 941/1, 1208, 1381, 1385, 1221/2, 1221/1, 1224, 937/2, 936/2, 937/1, 

1219, 1216, 928, 1265/4, 1265/5, 926, 925, 905/5, 899, 896, 886, 150, 149, 153/9, 153/8, 1400. 
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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

č.p. 2, č.p.7, č.p. 11, č.p. 16, č.p. 26 v Bystřici 

č.p. 78, č.p. 106, č.p. 110 ve Včelákově 

 

dotčené orgány státní správy 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Státní správa lesů, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  

Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí - Odpadové hospodářství, Adámkova třída č.p. 554, 539 

01  Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí - ZPF, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v 

Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek památkové péče, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v 

Čechách 1 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk 

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 
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