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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 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"), 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 
12.9.2017 podala 

Obec Bohuňovice, IČO 00276421, Bohuňovice č.p. 13, 570 01  Litomyšl 

(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 

Bohuňovice - rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu 

Bohuňovice 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 14/1 (zahrada), parc. č. 
23/1 (zahrada), parc. č. 42/1 (zahrada), parc. č. 46/2 (zahrada), parc. č. 67/2 (zahrada), parc. č. 77 (trvalý 
travní porost), parc. č. 96 (zahrada), parc. č. 100/1 (zahrada), parc. č. 156/2 (orná půda), parc. č. 726/1 
(trvalý travní porost), parc. č. 767 (ostatní plocha), parc. č. 774 (ostatní plocha), parc. č. 788/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 814/1 (ostatní plocha), parc. č. 820/1 (ostatní plocha), parc. č. 831 (ostatní plocha), parc. 
č. 835/1 (ostatní plocha), parc. č. 836/1 (ostatní plocha), parc. č. 838/1 (ostatní plocha), parc. č. 838/5 
(zahrada), parc. č. 839/1 (ostatní plocha), parc. č. 839/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohuňovice 
u Litomyšle. 

 

Stavební pozemek: jako stavební pozemek se vymezuje pozemek st. p. 39, parc. č. 14/1, 23/1, 42/1, 46/2, 
67/2, 77, 96, 100/1, 156/2, 726/1, 767, 774, 788/2, 814/1, 820/1, 831, 835/1, 836/1, 
838/1, 838/5, 839/1, 839/4 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle.  

 

Druh a účel umisťované stavby a určení jejího prostorového řešení: 

Technická infrastruktura  

Stávající venkovní rozvod veřejného osvětlení a místního rozhlasu bude z důvodu demontáže venkovního 
vedení ČEZ Distribuce a.s. demontován a bude proveden nový kabelový rozvod veřejného osvětlení a 
místního rozhlasu. 

Veřejné osvětlení: 

- Kabelové vedení bude provedeno kabelem 1-CYKY-J 4X16 a bude vyvedeno na každý stožár 
veřejného osvětlení, kde bude ukončeno ve svorkovnici. Ke kabelovému vedení bude v celé délce 
trasy přiložen zemnící drát FeZn10. Napojovací bod nového kabelového rozvodu bude ve stávajícím 



Č.j. MěÚ Litomyšl 21297/2018 str. 2 

 
rozvaděči veřejného osvětlení umístěném na budově obecního úřadu. Budou osazeny nové stožáry 
veřejného osvětlení.  

- Celková délka kabelové vedení veřejného osvětlení bude cca 2030 m, bude osazeno 43 ks nových 
stožárů veřejného osvětlení. 

Místní rozhlas: 

- Kabelové vedení bude provedeno kabelem CYKY-O 2x4 a bude přiloženo ke kabelovému vedení 
veřejného osvětlení. Kabelové vedení místního rozhlasu bude vyvedeno ze stávající rozhlasové 
ústředny umístěné na obecním úřadu a v trase bude vyvedeno do samostatných svorkovnic 
umístěných na vybraných stožárech veřejného osvětlení.  

- Celková délka kabelového vedení místního rozhlasu bude cca 1330 m. 

 

Umístění stavby na pozemku: dle grafické přílohy tohoto rozhodnutí.  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- pozemky st. p. 39, parc. č. 14/1, 23/1, 42/1, 46/2, 67/2, 77, 96, 100/1, 156/2, 726/1, 767, 774, 788/2, 
814/1, 820/1, 831, 835/1, 836/1, 838/1, 838/5, 839/1, 839/4 v katastrálním území Bohuňovice u 
Litomyšle, st. p. 2, 7, 9, 12/1, 14, 18/1, 18/2, 20/2, 20/3, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34/1, 
35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 71, 79, 83, 94, 104, 124, 129, 132, parc. č. 3/1, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 
6/4, 6/5, 7, 10, 12/1, 12/3, 14/2, 14/3, 16, 17, 18/1, 18/3, 18/7, 22/1, 25, 26/1, 26/3, 27, 29, 30/1, 
31/1, 33/1, 34, 36/1, 36/2, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41, 45/1, 46/4, 47/1, 47/2, 47/3, 49/1, 49/3, 50/1, 
50/3, 53/1, 54/2, 58/2, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 71, 72, 73/2, 75, 78/2, 
80/2, 80/3, 81, 83, 84, 85, 87, 90/2, 94, 95/1, 97, 99/1, 99/2, 100/2, 100/3, 130/2, 153/4, 153/6, 
156/1, 156/3, 157, 159/1, 159/2, 159/3, 159/6, 211/1, 211/2, 213, 216/1, 332, 335, 366/2, 367, 368, 
371/2, 393/1, 393/2, 393/3, 399/1, 432/1, 725/2, 725/5, 726/2, 726/9, 726/10, 727/2, 727/3, 727/5, 
727/6, 758/1, 758/6, 771/3, 787/1, 788/1, 788/3, 788/5, 788/6, 788/10, 813, 817/4, 819, 820/2, 821, 
822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 832, 836/2, 838/2, 838/3, 838/4, 838/8, 838/15, 839/2, 839/3, 
844/2, 846 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sít í 
technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s 
jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky 
či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně 
kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí. 

3. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na 
nemovitostech ve vlastnictví stavebníka. 

4. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.  

5. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.  

6. Stavební práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 
došlo k co nejmenším škodám. 

7. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

8. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním 
polétavým prachem. 

9. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické 
infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí: 

a) GridServices, s.r.o. - č.j. 5001517836 ze dne 5.6.2017, 
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b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 620548/17 ze dne 23.5.2017 a č.j. 3701 POS JP 

2018 ze dne 29.1.2018, 

c) VHOS, a.s. - č.j. Ing.MN/2017/9005105 ze dne 29.5.2017, 

d) ČEZ Distribuce, a. s. - č.j. 1096708782 ze dne 23.1.2018. 

10. Budou dodrženy požadavky: 

a) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 
26268/2017 ze dne 6.6.2017  

i) z hlediska vodního hospodářství 

(1) Při umístění stavby je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu případně kanalizace 
v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, 

ii) z hlediska ochrany přírody a rybářství 

(1) Z hlediska dřevin rostoucích mimo les je nutné vést výkop mimo průměty jejich korun, 
aby nedošlo k poškození jejich kořenového systému. Stavbu je nutné realizovat stavbu v 
souladu s Českou technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích bodu 4.10.1 
všeobecných podmínek ochrany kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních 
jam, nebudou v žádném případě výkopy prováděny v kořenové zóně, což je kruhová 
plocha kolem stromu, jejíž poloměr se rovná čtyřnásobku obvodu kmene, nejméně však 
činí 2,5 m, ideální vzdálenost je pak deseti násobek průměru kmene dřeviny. V 
kořenovém prostoru stromů (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m) 
se nesmí mimo výjimečné případy hloubit rýhy a stavební jámy. Případné hloubení 
výkopů v tomto prostoru musí být provedeno ručně a nesmí při něm být přerušeny 
kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa 
zahladit.  Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny nebo poškozeny, je 
nutno je ošetřit prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. 
Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem. V kořenové zóně lze 
umístit kabel použitím bez výkopové technologie (řízený protlak) mimo osu kmene 
stromů. 

iii) z hlediska odpadového hospodářství 

(1) Veškeré odpady, které budou vznikat při samotné realizaci záměru, budou využívány 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a 
který je v souladu se zákona č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se zvláštními 
právními předpisy.  

(2) Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a zabezpečeny před 
znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem (§ 16 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).  

(3) Vzniklé odpady budou předávány k dalšímu využití nebo ke konečnému odstranění 
pouze oprávněným osobám (§ 12  odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)  

b) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. MěÚ Litomyšl 31919/2017 
ze dne 16.6.2017 

i) Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést 
dotčený pozemek do původního stavu. 

ii) Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám. 

iii) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

iv) Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. Zabránit 
jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět, tak jak byla skryta od podorničí 
a navrstvit ornicí. Kubatura ornice bude umístěna na pozemcích dotčených stavbou a použita 
pro sadové úpravy stavbou dotčeného území. Po skončení stavebních prací uvést pozemky do 
původního stavu, jaký byl před započetím prací.  

v) O provádění skrývky vést deník.  

11. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.  
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12. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 

kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání 
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.  

13. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným 
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené 
projektové dokumentaci), 

b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (jde-li o stavbu technické nebo 
dopravní infrastruktury), 

c) geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její 
výstavbou dochází k rozdělení pozemku),  

d) další doklady stanovené právními předpisy.  

14. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. 

15. Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí 
být postupováno dle § 176 stavebního zákona.  

 

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu: Obec Bohuňovice, Bohuňovice č.p. 13, 570 01  Litomyšl 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.  

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení 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.  

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady: 
- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k 

pozemkům st. p. 39, parc. č. 14/1, 23/1, 42/1, 46/2, 67/2, 77, 96, 100/1, 156/2, 726/1, 767, 774, 
788/2, 814/1, 820/1, 831, 835/1, 836/1, 838/1, 838/5, 839/1, 839/4 v katastrálním území 
Bohuňovice u Litomyšle, 

- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Miloš Martinec v 4/2017, 
- závazná stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Ministerstvo obrany 

České republiky, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Městský úřad Litomyšl, odbor místního 
a silničního hospodářství, 

- Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství vydal dne 15.2.2018 rozhodnutí 
č.j. MěÚ Litomyšl 08814/2018 o umístění  inženýrských sítí v silničním pozemku, 

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: GridServices, s.r.o., Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC 
Česká republika, a.s., VHOS, a.s., ČEZ Distribuce, a. s.. 

Stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah 
uvedených výše) takto: 

a) umístění stavby je v souladu  
- se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky, 
- s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, 
- s vydanou územně plánovací dokumentací obce - technická infrastruktura je přípustná ve všech 
funkčních plochách, ve kterých se umísťovaná stavba nachází. 

b) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 

c) stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 
s obecnými požadavky na využívání území, 

d) stavba nevyvolává nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
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e) stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení –  
stavebník předložil výše uvedená souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a 
souhlasy vlastníků pozemků se stavbou. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost 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.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu § 85 
stavebního zákona jedná s žadatelem-stavebníkem (Obec Bohuňovice), dále stavební úřad do okruhu 
účastníků územního řízení zahrnul vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn a ty, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo dotčeno (ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
GasNet, s.r.o., VHOS, a. s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl, AG MAIWALD 
a.s., Hana Švecová, Pavel Jasanský, Ing. Zdeněk Kubát, Jan Flídr, Marcela Franková, Radek Beneš, Pavla 
Benešová, Josef Macek), osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům st. p. 
2, 7, 9, 12/1, 14, 18/1, 18/2, 20/2, 20/3, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34/1, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 
45, 46, 47, 71, 79, 83, 94, 104, 124, 129, 132, parc. č. 3/1, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7, 10, 12/1, 12/3, 
14/2, 14/3, 16, 17, 18/1, 18/3, 18/7, 22/1, 25, 26/1, 26/3, 27, 29, 30/1, 31/1, 33/1, 34, 36/1, 36/2, 38/2, 39, 
40/1, 40/2, 41, 45/1, 46/4, 47/1, 47/2, 47/3, 49/1, 49/3, 50/1, 50/3, 53/1, 54/2, 58/2, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 
67/1, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 71, 72, 73/2, 75, 78/2, 80/2, 80/3, 81, 83, 84, 85, 87, 90/2, 94, 95/1, 97, 99/1, 
99/2, 100/2, 100/3, 130/2, 153/4, 153/6, 156/1, 156/3, 157, 159/1, 159/2, 159/3, 159/6, 211/1, 211/2, 213, 
216/1, 332, 335, 366/2, 367, 368, 371/2, 393/1, 393/2, 393/3, 399/1, 432/1, 725/2, 725/5, 726/2, 726/9, 
726/10, 727/2, 727/3, 727/5, 727/6, 758/1, 758/6, 771/3, 787/1, 788/1, 788/3, 788/5, 788/6, 788/10, 813, 
817/4, 819, 820/2, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 832, 836/2, 838/2, 838/3, 838/4, 838/8, 838/15, 
839/2, 839/3, 844/2, 846 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle, osoby s vlastnickými nebo 
jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Bohuňovice č.p. 20, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 32, č.p. 49, č.p. 36, 
č.p. 1, č.p. 39, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 
12, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 41, č.p. 51 a č.p. 57. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 2, 7, 9, 12/1, 14, 18/1, 18/2, 20/2, 20/3, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34/1, 35, 36, 
37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 71, 79, 83, 94, 104, 124, 129, 132, parc. č. 3/1, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 
6/5, 7, 10, 12/1, 12/3, 14/2, 14/3, 16, 17, 18/1, 18/3, 18/7, 22/1, 25, 26/1, 26/3, 27, 29, 30/1, 
31/1, 33/1, 34, 36/1, 36/2, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41, 45/1, 46/4, 47/1, 47/2, 47/3, 49/1, 49/3, 50/1, 
50/3, 53/1, 54/2, 58/2, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 71, 72, 73/2, 75, 78/2, 
80/2, 80/3, 81, 83, 84, 85, 87, 90/2, 94, 95/1, 97, 99/1, 99/2, 100/2, 100/3, 130/2, 153/4, 153/6, 
156/1, 156/3, 157, 159/1, 159/2, 159/3, 159/6, 211/1, 211/2, 213, 216/1, 332, 335, 366/2, 367, 
368, 371/2, 393/1, 393/2, 393/3, 399/1, 432/1, 725/2, 725/5, 726/2, 726/9, 726/10, 727/2, 727/3, 
727/5, 727/6, 758/1, 758/6, 771/3, 787/1, 788/1, 788/3, 788/5, 788/6, 788/10, 813, 817/4, 819, 
820/2, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 832, 836/2, 838/2, 838/3, 838/4, 838/8, 838/15, 
839/2, 839/3, 844/2, 846 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle  

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bohuňovice č.p. 20, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 32, č.p. 49, č.p. 36, č.p. 1, č.p. 39, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, 
č.p. 5, č.p. 6, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 
17, č.p. 41, č.p. 51 a č.p. 57 

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

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili.  
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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. 

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 také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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 5 let, protože se jedná o stavbu zvlášť 
rozsáhlou.  

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k 
jejich konzumaci. 

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.  

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

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s 
realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou. 
 
 
 
 
Ing. Josef Filipi v. r. 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 
 
Za správnost vyhotovení:                                       otisk úředního razítka 
  
  
  
Šárka Tobková 
referent oddělení 
stavebního úřadu 
 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: .........................................   Sejmuto dne: ............................................ 
 
Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:  

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716  
http://www.bohuňovice.net 

 
 
 
 
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
http://www./
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Přílohy:  
- grafická příloha   
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 10 tohoto 

rozhodnutí.  

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 25.1.2018.  
 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky)  
Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 
 sídlo: Bohuňovice č.p. 13, 570 01  Litomyšl 
  
ostatní účastníci (doručenky)  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 140 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 
 sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl, IDDS: ffhk8fq  
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 
AG MAIWALD a.s., IDDS: vj9cmbm 
 sídlo: Benátky č.p. 133, 570 01  Litomyšl 
Hana Švecová, Bohuňovice č.p. 39, 570 01  Litomyšl 
Pavel Jasanský, Ostřetín č.p. 168, 534 01  Holice v Čechách 
Ing. Zdeněk Kubát, Bohuňovice č.p. 30, 570 01  Litomyšl 
Jan Flídr, Bohuňovice č.p. 33, 570 01  Litomyšl 
Marcela Franková, V. K. Jeřábka č.p. 114, Záhradí, 570 01  Litomyšl 
Radek Beneš, Bohuňovice č.p. 44, 570 01  Litomyšl 
Pavla Benešová, Bohuňovice č.p. 44, 570 01  Litomyšl 
Josef Macek, Bohuňovice č.p. 16, 570 01  Litomyšl 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 2, 7, 9, 12/1, 14, 18/1, 18/2, 20/2, 20/3, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34/1, 35, 36, 
37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 71, 79, 83, 94, 104, 124, 129, 132, parc. č. 3/1, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 
6/5, 7, 10, 12/1, 12/3, 14/2, 14/3, 16, 17, 18/1, 18/3, 18/7, 22/1, 25, 26/1, 26/3, 27, 29, 30/1, 
31/1, 33/1, 34, 36/1, 36/2, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41, 45/1, 46/4, 47/1, 47/2, 47/3, 49/1, 49/3, 50/1, 
50/3, 53/1, 54/2, 58/2, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 71, 72, 73/2, 75 , 78/2, 
80/2, 80/3, 81, 83, 84, 85, 87, 90/2, 94, 95/1, 97, 99/1, 99/2, 100/2, 100/3, 130/2, 153/4, 153/6, 
156/1, 156/3, 157, 159/1, 159/2, 159/3, 159/6, 211/1, 211/2, 213, 216/1, 332, 335, 366/2, 367, 
368, 371/2, 393/1, 393/2, 393/3, 399/1, 432/1, 725/2, 725/5, 726/2, 726/9, 726/10, 727/2, 727/3, 
727/5, 727/6, 758/1, 758/6, 771/3, 787/1, 788/1, 788/3, 788/5, 788/6, 788/10, 813, 817/4, 819, 
820/2, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 830, 832, 836/2, 838/2, 838/3, 838/4, 838/8, 838/15, 
839/2, 839/3, 844/2, 846 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bohuňovice č.p. 20, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 32, č.p. 49, č.p. 36, č.p. 1, č.p. 39, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 4, 
č.p. 5, č.p. 6, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 11, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 16, č.p. 
17, č.p. 41, č.p. 51 a č.p. 57 
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dotčené orgány 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01  Litomyšl-Město 
Ministerstvo obrany ČR,odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02  Svitavy 2 
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20  Litomyšl 
Obecní úřad Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 
 sídlo: Bohuňovice č.p. 13, 570 01  Litomyšl 
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