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MUPCXOOBEENU

:

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘBLOUČ
oDBoR sravnnNí

Československé armády 1665,535 33 Přelouč

§nis.zn.: STl20898l20I8lZý
Cj.: MUPC 289012019
Spis.,skart,znak 328,3, A,5
Vfizuje: Jaroslav Zelený
Tel.: 466 094143
E-mail: jaroslav,zeleny@mestoprelouc,cz

Datum: 7.2,2019

účastníci řízeníz
Žadatelz
Obec Brloh, se sídlem Brloh 69,535 01 Přelouč, IČ 002 73 384

O bec, na jejimž území má byt p ožadov aný zámér u skutečněn :
Město Přelouě, Československé armády 1665, 535 0l Přelouě
Obec Brloh, Brloh 69, 535 01 Přelouě

Vlastníci pozemků:
Město Přelouě, Československé armády 1665, 535 0l Přelouč
Pardubický kraj, Komenského náměsti 125,530 02 Pardubice
- zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
František Bednář, Na Hlásce 295, 538 62 řIrochův T}nec
MUDr, František Bednář, U lipové aleje 717,107 00 Praha
LIPONOVA, a,s., Lipoltice 104, 533 64 Lipoltice
Ing. Jaroslav Zima,Yaly 4,535 01 Přelouě
Ladislav Houska, Mokošín 44, 535 01 Přelouč
Bohunka Hubičková, Brloh 27,535 0l Přelouč
MUDr. Josef Hájek, CSc., Smilova 449, 530 02 Pardubice
Jitka Hájková, Smilova 449,530 02 Pardubice
Václav Cerný, Brloh 9, 535 0l Přelouě
ZdeňkaČerná, Brloh 9, 535 0l Přelouč
Emilie Šoltová, Br|oh26,535 01 Přelouč
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 řIradec Králové
Zemědělská společnost Brloh s.r.o., Staré Ždánice 206, 533 44 Staré Ždánice
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, Husine cká 1024,130 00 Praha
Veronika Stěpánková Hejcmanová, Brloh 72,535 01 Přelouč
Marie Dušková, Kyjevská 337, 530 03 Pardubice
lng. Josef Hála,Y Dolích 2II,25I01 Světice
Petr Jungwirt, U Stadionu 750, 537 03 Chrudim
Drahuše Kaplanová, Brloh 41, 535 01 Přelouč
Vladimír Bělka, Sťelova 1445,535 01 Přelouč
Šárkagělková, Střelova 1445,535 0l Přelouč
Roman Štěpánek, Brloh 36, 535 01 Přelouč
Petr Jelínek, Brloh 74,535 01 Přelouě
ZENERGO a.s., Čejč 6I,69614 Čejč
Josef Kohoutek, Brloh 64,535 01 Přelouč
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Vlastníci sousedních staveb, sousedních pozemků a staveb na nich:
GasNet, s,r.o., Klíšská940,400 01 Ustí nad Labem
- zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499,602 00 Brno
Vodovody akanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014,530 02 Pardubice
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, l30 00 Praha
ČBZ Oistribuce, a. s., Teplická 874,405 02 Děčín
(vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. ě. 9I7l28 v katastrálnim tzemi Přelouě parc.č. 5411,5413,57lI25,57lII4, 57/Il3, 57l1l2,57lI9,
59, 57lI48, I7I|I,17I/2, parc.č, st, 14 a RDč.p.5, parc.č. I95, 1, parc.č. st.2 a jiná stavbač,p.6,
palc,ě. st.2612 a zemědělská stavba bez é.p./č.e.,17412, l34l1,12715, 13/l, per.c. č. st. 8i11 a RD
č.p. 10, parc.ě, st. 8i3 a zemědělská stavba bezě.p.lé,e., parc.ě, st. 8/8 a zemědělská stavba bezě.p.lč.e.,
parc,ě. st. 24lI a RD ě.p.24, parc.ě. 154/8, parc.ě. st. 27 a RD ě.p, 16, parc.ě. I54l13, l54l14,
parc.ě. st,IIl2 a RD ě.p.4, parc,ě,z4/I,154/19, parc,ě.st. 10/1 a RD č.p.3, parc.č. st. I0l2 a RD
ě,p. t3, parc,č. 27, parc.é, st. 9 a RD ě.p. 2, parc.ě.129/3,I90,129/8 v katastrálnímúzemiBenešovice
uPřelouěe, parc,ě.374l5,538/12, 53812, 372lI,53813,53814,53816,53817, parc.ě. st.86 a RD č.p.75,
parc.č.538/8,parc,ě. st.85 a RDč.p.23,parc.ě.538/10, 538/1I,544,52917,parc.č. st,12l2 ajinástavba
bezé.p.lé.e., parc.č, st.I2lI a RD č.p,49, parc.č. 529/l1,12l4, parc.č.st.8 a RD č.p.20, parc.č. 539lI,94lI,
74, parc.é.st,26 a RD č,p. 15, parc.č.76/I, parc.é.st.24 a RD č.p.30, parc. ě, st,.28 a RD č.p.32,
parc. č.81/1, parc.č. st.30 a RD ě.p.33, parc.č. st.31/l a RD č,p.34, parc.ě,st.31/2 a RD č.p.46,
parc.ě. st,l4 a RD č.p. 64,parc.ě, st.35 a RDč.p.26, parc.č,90,49/4,49Il5,49I/I7,puc.é. st,55 a RD
ě,p.43, parc.ě.36917I, parc. č. st.84 a RD ě.p.74, parc.é, st.83 a RDč.p.73, parc.é.36916,369133,
parc.č. st.79/I a RDě,p.66, parc.č. st.120 a RDě.p.86, parc.č. st"78 a RD ě,p.67, parc,ě. st.89a RD
č.p,78, parc.č. st. 90 a RD ě.p.77, parc.č. 36912, parc.ě. st,76 a RD ě.p .69,parc.é, st.92 a RD č.p. 79,
parc.ě.st.91 a RDě.p.81 ,parc.č.st.100a RD č.p.52,parc,ě.st,110 a RDě,p,35,parc.č.st.93l1 a RD
č.p,80, parc,č. 7 /3,8/I,9l4, parc.é. st.1 18/1 a RD č.p.19, parc.č. st.Il9l2 a gaftůbez é,p,lě,e., parc.ě,39/7,
parc.ě. st.I23 a RD č.p. 85, parc.č. 54212,60/3,parc.ě. st.20 a RD č.p.1l, parc.č. st. 128 aRD ě.p.88,
parc.ě. st,I26 a RD č.p.84, parc.ě. 525118, 525/19, 105lI,525lI5,9412,parc,é. st. 105 a stavbapro
rodinou rekreaci é,e.87, parc.č. st.68 a RD č.p. 60, parc.č. st,75/Ia RD ě.p.65, parc.č. st.67 a RD ě.p.59,
parc,č. st.72a RDč.p. 63,parc.é, st.ó5 a RDč.p,58,parc.č. st,7Ia RDč.p.62,parc.č. st,81 aRDě.p.70,
parc.č. st ,82 a RD č.p ,7l,parc.é. st,l19 a RD ě.p. 82, parc,ě. st,64 a RD ě.p.56, parc.č. st.63 a RD
č.p.51, par.ó,70/16, 3,70/13, 69, parc.é, st.33 a RD ě.p. 27,parc,é. st.99 a RD č.p. 55, parc.é.70/5,
70lI5,488/4, 48817,488/6,77,79, parc.ě. st.56 a RD č.p. 42, parc.ě.546, 7l1, vkatastrálnim území
Brloh u Přelouče.)

vEŘEJNÁ vyHr,ÁŠrl,

ROZHODNUTI
úzrcnnní RozHoDNuTí

Výroková část:

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm, e) zákona
ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znéní pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaíizení (dále jen "roáodnutí o umístění stavby"), kterou
dne 9.1 1.20l 8 podala

Obec Brloh, se sídlem Brloh 69, 535 01 Přelouč,IČ 002 73 384
kterou zastupuje IKKO Hradec Královéo s.r.o.o Bratří Štefanů 238,500 03 Hradec Králové
IC27482782

(dále j en " žadatelu ), a na zékladě tohoto po souzení :
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Vydává podle § 79 a92 stavebního zákona a § 9lyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního roáodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Splašková kanalizace Brloh

(dále jen "stavba") na pozemcich na pozemcích parc, é, 74913 (ostatní plocha), parc.č. I8l7l9 (ostatní
plocha), parc.č. I8I7/4 (ostatní plocha), parc.č, l8l716 (ostatní plocha), parc.č.18l7/l(ostatní plocha),
parc.č. I820l3 (ostatní plocha), parc,č. 9I7l1 (orná půda), parc.č, 917/2 (omá půda), parc.č. 917/23
(orná půda), parc.ě. 9I715 (osátní plocha), parc.č. 917/9 (ostatní plocha),parc,é. 9l7/6 (vodní plocha),
parc.č. 9l7l3(omá půda), parc.č. 1819 (ostatní plocha) v katastrálním území Přelouč, parc. č. 166
(ostatní plocha), parc. ě. 5712 (ostatní plocha), parc, ě. 169 (ostatní plocha) parc. č. 57lI10 (orná půda),
parc. ě. 158 (ostatní plocha), parc. č. I27l3 (ostatní plocha), |26111 (orná půda), patc. é. 126112 (trvalý
travní porost), parc. č. 126/6 (twalý travní porost), parc, ě. 13412 (omá půda), parc. č. 13413 (omá půda),
parc. ě. I34l5 (omá půda), parc. ě. 13416 (oná půda), parc. č, I5l2 (ostatní plocha), parc, ě. I54l12 (trvalý
travní porost), parc. ě. I54l17 (ostatní plocha), parc. ě. I54l18 (ostatní plocha),parc, é" 1514 (ostatní
plocha), parc. č. 154116 (ostatní plocha), parc. č. 154110 (ostatní plocha), parc. č, I54lI5 (ostatní plocha),
parc. č. I29l4 (orrrá půda) v katastrálním území Benešovice u Přelouče, parc.č.st. 74 (zastavéná plocha
a nádvoří), parc. č. 384/l (orná půda), parc. ě. 509/1 (ostatní plocha),parc. č. 376/5 (omá půda),
parc. č. 37616 (omá půda), parc. č. 37618 (omá půda), parc. č, 508 (ostatní plocha),parc. é.374lI (ostatní
plocha), parc. č. 37416 (ostatní plocha), parc. ě, 37414 (trvalý ttavni porost),parc, é,37413 (trvalý travní
porost), parc. č. 373lI (vodní plocha), parc. č. 37312 (vodní plocha), parc. č. 37313 (vodní plocha),
parc. ě. 369/27 (orná půda), parc. é. 529/5 (ostatní plocha), parc. č. 529ll (ostatní plocha), parc. ě. 52912
(ostatní plocha), parc. č. 529/9 (ostatní plocha), parc, č, 52918 (ostatní plocha), parc. ě. 538/1 (ostatní
plocha), parc. ě. 538114 (ostatní plocha), parc. č. 538/13 (ostatní plocha), parc, č. 540i1 (ostatní plocha),
parc,ě.540l4 (ostatní plocha), parc. č. 539/3 (ostatní plocha), parc. č. 52415 (ostatní plocha), parc. ě. 52413
(ostatní plocha), parc. č. 52516 (vodní plocha), parc. č. 525lI2 (vodní plocha), parc, č. 491/1 (ostatní
plocha), parc,č, 49I/6 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní plocha),parc. é. 369157 (vodní plocha),
parc. č. 369158 (vodní plocha), parc. č. 369169 (orná půda),parc. č. 369163 (orná půda), parc. ě,369162
(orná půda), parc. é,369/60 (orná půda), parc, é.369/72 (orná půda),parc. č. 369126 (ostatní plocha),
parc, č. 369/22 (ostatní plocha), parc, č, 370/3 (ostatní plocha),parc, é.9l5 (ostatní plocha), parc. č, 538/5
(ostatní plocha), parc, č. 509/2 (ostatní plocha), parc. ě, 52914 (ostatní plocha), parc. č. 39/5 (ostatní
plocha), parc. č, 39/8 (orná půda), parc. č. 483lI0 (ostatní plocha), parc, ě. 545/l (ostatní plocha),
parc. č. 54512 (osratní plocha), parc.ě. 72817 (ostatní plocha), parc. ě. 128/3 (ostatní plocha), parc, é. I35l3
(ostatní plocha), parc. č. I35l4 (ostatní plocha), parc. ě. 54213 (ostatní plocha), parc, č. 52414 (ostatni
plocha), parc. č, 5I2lI (ostatní plocha), parc. č. 105/2 (ostatní plocha), parc, ě. 100lI (zahrada),
parc, ě. 100/3 (ostatní plocha), parc. č. 448l2I (ostatní plocha),parc. ó. 525lI7 (vodní plocha),
parc.č.52519(vodníplocha),parc.č.525lII (vodníplocha),parc.é.525lI (vodníplocha),parc.ě.450138
(ostatní plocha), parc. č, 450127 (zahrada), parc, č. 7019 (ostatní plocha), parc. č. 70lI (omá půda),
parc, č. 70/1 1 (ostatní plocha), parc. ě. 488/1 (ostatní plocha), parc. č. 488/2 (ostatní plocha),
parc. č. 488/3 (ostatní plocha), parc" ě. 538/3 (ostatní plocha), parc, ě. 94lI (zahrada), parc. é.369lll
(zahrada), parc, ě. 379 (orná půda), parc. č. 36915 (omápůda) v katastrálním území Brloh u Přelouče.

Druh a účel umisťované stavby:

- Splašková l<analizace pro Obec Brloh a místní část
a veřejné části přípojek o eelkové délce 628,0 m a
přípojkami NN v délce 239,0 m.

Benešovice o celkové délce 7008,5 m,
napojení ěerpacích šachet kabelovými
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V obci je navržen kombinovaný způsob odkanalizováni gravitaění a tlakové kanalizace, Pro
odvedení odpadních vod zjednotlivých nemovitostí je navržena gravitační spiašková kanalizace.
Do této kana|izace budou napojeni jednotliví producenti kanalizaěnimi přípojkami. Čtyri
nemovitosti za rybníkem budou odkanalizovrány tlakovou kanalizaci, která zaúsťuje do
gravitační částistoky, Jednotlivé úseky gravitační kanalizace jsou vyústěny do sedmi ěerpacích
šachet. Tyto CS budou složit pro čerpání splaškových vod do sebe navazujících v/tlaěných
a gravitaěních potrubí. Celková délka všech stok je 7008,5 m, Gravitační potrubí jsou navržená
o délce 2522,5 m, v}tlačná potrubí mají délku 4266,0 m a potrubí tlakové kanalizace je
dlouhé 220,0 m.

Hlavní výtlačné potrubí - o délce 3716,0 m- odvádí splaškové vody do koncové šachty stávající
kanalizace v Přelouči. Do čerpací stanice ČŠ Z 3sou svedeny všechny splaškové vody z obce
Brloh. Je do ní napojená gravitační část stoky A.
StokaA-jevedenagravitačněmeziČŠZaŠtgvdélce793,0m,Dalšíúsekodélce12mje
tlakoqý z důvodu podchodu pod vodotečí Brložský potok, pod kter;ým budou splaškové vody
přeěerpávány. Do CS 2 je zaústéna zbyvající ěást stoky A . Na stoce A je navrženo 36 reviznich
šachet DN 1000 mm pro údržbu a kontrolu. Celková délka stoky A je 805,0 m.

StokaAl-jevedenavdélce208,0mgravitačněajsounani4reviznišachtyDN1000mm,
Další část stoky je tlaková. Splaškové vody jsou z gravitaění ěásti svedeny do čerpací stanice
CS 5 a z ní éerpány do šachty S 1 na stoce A. Výtlak je navržený o celkové délce 249,5 m.
Celková délka stoky A 1 je 457,5 m,

§t9ka A 1-1 - je celá gravitační a je dlouhá 38,0 m a bude napojena do čerpací šachty
CS 5 na stoce A. Je na ní navržena I revizni šachta.

§toka A 1-2 - je vedena gravitaěně a je dlouhá 138,0 m. Bude napojena do šachty Š 39
na stoce ,{1. Na stoce jsou navrženy 3 revizni šachty.

§toka A2 - je vedena gravitačně a je dlouhá 23,0 m. Bude napojena do šachty Š 5 na stoce 41.
Na stoce je navržena I revizní šachta.

Stoka A 3 - je vedena gravitačně a je dlouhá 76,0 m. Bude napojena do šachty Š 8 na stoce 41.
Na stoce jsou navrženy 3 rcvizní šachty.

Stoka A 4 - je vedena gravitačně a je dlouhá 50,5 m, Bude napojena do šachty Š 13 nu stoce A1,
Na stoce jsou navrženy 2 revizni šachty.

Stoka A4-1- je vedena gravitačně a je dlouhá 81,0 m. Bude napojena do šachty Š 49 na stoce
,A.4, Na stoce jsou nawženy 2 rcvizní šachty,

Stoka A 5 - se skládá z 220,0m tlakové kanalizace, která je uložena ve stávající luázi
rybníka. Jednotliví producenti budou napojeni tlakoqimi kanalizaěními přípojkami, Tlaková
kanalizace bude zaústěna do koncové šachty S 54 gravitaění části stoky. Gravitaění část stoky je
dlouhá 53,0 m a jsou nani2 revizni šachty, Celková délka stoky A 5 je 273,0 m.

Stoka A 6 - je vedena gravitačně a je dlouhá 119,0 m" Bude napojena do šachty Š 18 na stoce A.
Na stocejsou navrženy 3 revizni šachty. Stoka,4'6je vedena podél potoka.

Stoka A7 -je vedena gravitačně a je dlouhá 11,0 m. Bude napojena do čerpací stanice ČŠ na
stoce A. Na stoce je navržena l revizní šachta. Stoka 47 je vedena podél potoka,

Stoka A 8 - je vedena od koncové šachty Š 69 gravitaěně do ěerpací stanice ČŠ +. Z ČŠ +

budou splaškové vody ěerpány pod potokem do šachty Š 61 na této stoce. Dále bude potrubí
vedeno gravitaěně a zaústěno do šachty S 19 na stoce A. Gravitační potrubí je dlouhé 297,0 m
a na něm 11 šachet. V;ýtlačné potrubí má délku 93,0 m. Celková délka stoky je 390,0 m

Stoka A 8 -1 - je vedena gravitaěně a je dlouhá 81,0 m. Bude napojena do šachty Š 64 na stoce
A8, Na stoce jsou navrženy 2 revizní šachty.

Stoka A 9 - je vedena od koncové šachty Š Z3 gravitaěně do čerpací stanice ČŠ O. Z Č3 S
budou splaškové vody čerpány z důvodu nepřízniqých výškových poměru do šachty Š 26 na
stoce A. Gravitační potrubí je dlouhé 33,0 m a jsou na něm 2 šachty. Vlýtlačné potrubí má délku
70,0 m. Celková délka stoky je 103,0 m.

Stoka A 10 - je vedena od koncové šachty Š 78 gravitačně do čerpací stanice ČŠ Z, Z Č3 l
budou splaškové vody čerpány z důvodu nepřízniqých výškových poměrů do šachty Š 32 na
stoce A. Gravitační potrubí je dlouhé 108,0 m a je na něm 5 šachet. V;ýtlaěné potrubí má délku
122,5 m, Celková délka stoky je237,0 m.

str. 4



č;.Iuurc 28g0l201g str. 5

Splaškové vody z místní části Benešovice budou odváděny gravitaěním potrubím do čerpací
stanice ČŠ 1.

Stoka B - je dlouhá 279,5 m. Gravitační část je dlouhá 276,5 m,3,0 m tvoří výlačné potrubí.
Stoka je vedena od koncové šachty Š SS ao čerpací stanice ČŠ 1, ze které budou splaškové vody
přečerpávány do hlavního v},tlačného potrr"rbí. Na trase výlaku bude v místě připojení stoky B
osazena napojovací šaclrta s uzavíracími armaturami. Na gravitační části je navrženo 10 šachet
DN 1000 mm pro údržbu a kontrolu. Celá stoka B je vedena podélrrě v ose jízdního pruhu
komunikace III|32214 spo|ečně s hlavním vytlačným potrubím.

StokaBl-jedlouhá144,0majecelávedenagravitačně.,.StokaPlj"napojenadošachty
Š 82 na stoce B a je na ní 5 šachet. Stoka mezi šachtami Š SZ a Š Sq podchází příčně pod
komunikací llll322l4. Uložení bude provedeno protlakem,

Stoka B 1-1 - je dlouhá 28,0 m a je celá vedena gravitačně. Stoka B 1-1 je napojena do šachty
S 91 rra stoce 81 a je na ní 1 šachta.

veřejné části kanalizačních přípojek - na stoky budou napojeny kanalizační přípojky. Celková
délka veřejných částí kanalizačních přípojek je 628 m. Z toho 207,5 m v Benešovicích a 420,5 m
v Brlohu. Do tlakové kanalizace na stoce 'A5 v Brlohtr budou tlakově napojeny 4 nemovitosti.

Umístění stavby na pozemcích:

- parc. č.74913. 181'719, 181114, 181716, I8l7lI, l820l3,9I7lI,91]12,911l23,91'7l5,91719,91716,
9I713, 1819 v katastrálním území Přelouč, parc. č. 166, 5]12, 169, 57l110. 158. 12713, 126111,
126112. 126l6, 134l2, 134l3, 134l5, 134l6, I512, 154l12, 154l17, 154118, 15l4. |54116, I54l10,
754115, 12914 v katastrálním území Benešovice u Přelouče, parc.č.st. 7 4, parc. č. 384lI, 509l1" 37 615.
3,7616,37618. 508.37411,37416,31414,3]4l3,373l1,37312,3,7313,36912,7, 529l5. 529l1, 52912,
52919, 529l8,538/1, 538l14,538/13, 540ll, 54014, 53913, 52415, 52413, 525l6. 525l12,491l1, 491l6,
489.369/57,369158,369169,369163,369162,369160,369172,369126,369122,37013,9l5,53815,
509/2,52914,3915,3918,483110,545l1,54512, 128l,/, I28l3, 13513, 13514,54213,52414,51211"
10512.100/1, 100/3,448121,525ll],52519,525l11,525lI.450138,450121,"70l9,70l1,,70l11.488/1,
48812,488/3, 53813,94l1.369111,379.36915 v katastrálnim území Brloh u Pře|ouče.

Určení prostorového řešení stavby:

- viz projektová dokumentace stavby

il.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu se situačními výkesy, které jsou součástí projektové dokumentace
obsahující qýkes současného stavu území v měřítku katastrální mapy a situaci stavby v měřítku
1:2000 a 1:000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovan;ýnn umístěním stavby, s vyznaěením
vazeb avlivů na okolí, zejménavzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stavba ,, Splašková kana|izace Brloh" je vodním dílem dle § 55 zákona é,25412001Sb. o vodách
(vodní zákon). K provedení vodních děl je třeba stavebního povolení vodoprávního úřadu. Pro
provedení výše uvedené stavby musí b}t podána podle ust. § 15 zák. é,254101 Sb. - o vodách, žádost
o stavební povolení k vodnímu dílu, která bude v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky ě.432/200I Sb,
Projektová dokumentace ýše uvedené stavby musí b;ýt zpracována osobou, která má k projektování
vodních děl oprávnění (způsobilost dle zák, ě, 360ll992sb., o ýkonu povolání autorizovaných
architektů, a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ěinných ve výstavbě,ve zněni
pozdějších předpisů).
Projektová dokumentace musí obsahovat opatření k ochraně všech stávajících podzemních
i nadzemních vedení azaíízení dle dispozic a podmínek jednotliqých vlastníků a správců těchto
zaíizení a budou splněny podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje ve stanovisku
ze dne 2,5.2018 zn. SUSPK/2622120I8 dne 24.5.2078 zn. SUSPK/262I120I8 a dne 11.1.20i8
zn. SUSPK/9981120I8.

2.

a

4.
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V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2
památkového, zákona už od doby přípravy stavby povinen omtámit svťrj záměi Archeologickému
ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, II8 01 Praha l, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotěeném uzemi záchranný archeologický výzkum.
V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým
nálezim,je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7 památkového zákona povinen ihned podat oznámení
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péěe, popřípadě Archeologickému ťrstavu AV ČR Praha
a uěinit nezb7,tná opatření, aby náleznebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
V případě, že by se v trase stavby nacháae|a nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník,
atd.),je stavebník povinenji v dostatečné vzdálenosti obejit, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to
nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.

V následujícím stupni projektové dokumentace bude uveden podrobnější výčet druhů a množství
předpokládaných odpadů a uveden předpokládaný způsob nakládáni s nimi.

odůvodnění:

Dne 9.11.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úíad oznámil zahájení územního řízení mám;ým účastníkům íizeni a dotčeným orgánům.
Souěasně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v irzemí a žádost poskytovala dostateěný podklad pro posouzení záméru, a stanovil,
že ve lhůtě do 15 dnů od doruěení tohoto omámení mohou úěastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány sv á záv azná stanoviska.

Stavební úřad účastníkům řízení souěasně oznámil, že podle ustanovení § 36 odst, 3 zákonaé.500/2004
Sb., správní Ťád, ve méni pozdéjších předpisů mají možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné
věci vyjádřit kjeho podkladům i ke způsobujejich zjištění, popřípadě navrhnoutjejich doplnění. Stavební
úřad poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovil lhůtu ve dnech
30.I.2019 - 5,2,2019 (úřední dny_Po,St 8:00-11:30,12:30-|7:00 hod, ostatní dnypro veřejnost Út,Čt,Pá
8:00 - l 1:30,12:30 - 13:30 hod), Žádný z účastníků řizenítéto možnosti nevyužil,

Stavební úřad v provedeném územním řizení píezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
íizeni a dotčen;ými orgány a zjistil, že jejim uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zllláštnimi předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu,

7.

Účastníci řízenína něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 správního řádu), stanoveni
podle § 85 odst. 1 písm. a) Obec Brloh, se sídlem Brloh 69, 535 01 Přelouč a podle § 85 odst.2 písm.a)
stavebního zákona: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 0l Přelouč Pardubický kraj,
Komenského náměstí l25, 530 02 Pardubice - zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, František Bednář, Na Hlásce 295, 538 62 Fkochův Týnec,
MUDr. František Bednář, U lipové aleje 7I7,107 00 Praha, LIPONOVA, a.s., Lipoltice 104, 533 64
Lipoltice, Ing. Jaroslav Zima,Yaly 4, 535 01 Přelouč, Ladislav Houska, Mokošín 44,535 01 Přelouč
Bohunka Hubičková, Brloh 27,535 01 Přelouč, MUDr. Josef Hájek, CSc., Smilova 449,530 02
Pardubice, Jitka Hájková, Smilova 449, 530 02.. Pardubice, Václav Černý, Brloh 9, 535 01 Přelouč,
Zdeňka Černá, Brloh 9, 535 01 Přelouč, Emilie Šoltová, Brloh 26, 535 01 Přelouč, Povodí Labe, státní
podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Flradec Králové, Zemědělská společnost Brloh s.r.o., Staré Ždánice
206, 533 44 Staré Ždánice, Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Pardubický kraj, Husinecká 1024,130 00
Praha, Veronika Štěpánková Hejcmanová, Brloh 72, 535 0l Přelouč, Marie Dušková, Kyjevská 337,
530 03 Pardubice, Ing. Josef HáIa,Y Dolích 211,25I01 Světice, Petr Jungwirt, U Stadionu 750, 53'7 03
Chrudim, Drahuše Kaplanová, Brloh 4l, 535 01 Přelouč, Vladimír Bělka, Střelova 1445,535 01 Přelouč
Šárka gělková. Střelova 1445, 535 01 Přelouč, Roman Štěpánek, Brloh 36, 535 01 Přelouč, Petr Jelinek,
Brloh 74, 535 01 Přelouč,ZENERGO a.s,,Čej é 6l, 69614 Čejč, Josef Kohoutek, Brloh 64,535 0l Přelouč
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Žadatelpodal dne 2L12.20l8 žádost o stanovení delší platnosti územního roáodnutína 5 let z důvodu,
že v souěasnosti není v zastupitelstvu obce politická vůle zadat zptacovéni dalšího stupně projektové
dokumentace předmětné stavby, tak aby obec byla schopna v době dvouleté platnosti územního
roáodnutí podat žádost o stavební povoleni a zároveň ušetří za sptávni poplatky při řizenich
o prodlužování platnosti územního íizeni. Stavební úíad uznal §rto důvody a vsouladu s § 93 odst,l
stavebního zákona stanovil lhůtu platnosti územního roáodnutí delší na 5 let,

Žadúe| předložil smlouvu o smlouvě budoucí o ňizení věcného břemene pozemkové služebnosti
inžen;inské sítě na par.ě. 369/62 a smlouvu o smlouvě budoucí o ziizeni věcného břemene na
parc. č. 525/I,525/6,52519,525111,525lI2 a 525/17 v katastrálnimúzemi Brloh u Přelouěe, smlouvy
o právu provést stavbu s jednotlivými vlastníky pozemků: 74913,181719,181714,181716, I820l3,9I7ll,
917/2,917123,917/5,917/9,97716,9I7l3, 1819 v katastrálním územi Přelouě, parc. č. 57/II0
134/2, l34l3, 134/5, 13416, L29/4 v katastrálním území Benešovice u Přelouěe, parc. ě, 384lI,379,376/5,
37616, 376/8, 373/2, 374/I, 374/6, 374l4, 374l3, 373/I, 37313, 369/27, 369157 369158, 369169, 369163,
369160,369/5,545/I,70/I,70lII,48813,94lI,369111 parc.ě.st. 74v katastrálnimúzemí Brloh u Přelouěe
závazné pro právní nástupce a souhlas k umístění sítí na pozemku parc,ě. I8l7/I v katastrálnim izemí
Přelouě, parc.č. 158 v katastrálním území Benešovice u Přelouěe a parc.č, 509lI, 52915, 52415, 483lI0,
54512 a 52414 v katastrálním území Brloh u Přelouče, na kte4ých mábyt předmětná stavba umístěna.

Dále stavebník předložil k žádosti vyjádření a stanoviska správců technické infrastruktury:
o Gridservices, s.r.o., Brno, odbor zptacování extemích požadavků vyjádření k územnímu i stavebnímu

íizeni zn, 500182257 4 dne 2 1. 1.20 1 8
. ČYZ Distribuce,a.s,, Děčín, sdělení oexistenci energetického zaíizeni ze dne 7.1I.2018

zn.0101014817, vyjádření kprojektové dokumentaci SEM Sítě ze dne 7.5,2018 zn.1097853243
a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu energetického zaíízení
dne 7,5.2018 zn.I097853246

o Telco Pro Services, a.s. Praha sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 7.II.20I8
zn.0200830281.

o CETIN - Česká telekomunikaění infrastruktura a,s., Praha vyjádření dne 5.4.2018 ěj. 580556/18.
o Vodovody akanalizace Pardubice, a.s. stanovisko dne27.6.2018 nt. Ja/20I8lv,W774,
o Technické služby města Přelouč vy,jádření dne 6.4.2018
. České radiokomunikace a.s., Prahavyjádření dne 3,4.2018 zn. UPTS/OS/Igl2g8l20I8.

Zabezpeéení podmínek ochrany jednotlivých sítí je stanoveno ve stavebním zákoné a vyhláškách,
ve zvláštních ziákonech a normách,

stanoviska sdělili:
o Městský úřad Přelouč, odbor životního prosďedí společné vyjádření zn. MUPC/573Il2018lOŽPtŠa

dne 16.4.2018
o Městský úřad Přelouě, odbor stavební koordinované závamé stanovisko 26,4.2018 ěj. MUPC

57 7 0 /2018 spis zn. ST / 57 7 0 1201 8lBe.
r Městský úřad Přelouě,odbor životního prostředí závazné stanovisko zn.SMUPC/6997lz}I8loŽPrXtr

dne 25,4.2018,
o Městský úřad Přelouč,odbor životního prostředí závazné stanovisko zn.lvUPCl6952l20l8loŽPXrt

dne 20.4.2018.
r Městský úřad Přelouč odbor stavební, územni plánování sdělení spis.zn. STlI9162l20i8/Ha

dne 23.10.20l8.
. krajský úřad pardubického kraje, odbor životního prosťedí a zemědělství - oddělení integrované

prevence vyjádření ěj. KrU 74475l20l8/OŽPZNo spis.zn. SpKrÚ 73'605l20I8loŽpzlolp
dne 5, 1 1 .201 8

. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko dne 18.4.2018
zn. 25237 l20 18 l oŽPZlP e.

e Krajské ředitelství Policie Pardubického kaje izemni odbor Pardubice DI dne l7.4,2018
C j. KRPE_3 0564-I /CJ -20 1 8- 1 70606
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Správa a idržba silnic Pardubického kraje stanovisko ze dne2.5.20l8 zn. SUSPW2622|20I8 dne
24,5,2018 zn. SUSPK/2621|20I8 aze dne 11.1.2018 zn. SUSPK/998I120I8.
Městský úřad Přelouč odbor stavební, silniění hospodářství rozhodnutí spis,zn. STlI0737l2018/Ju
dne 19.6.20l8.
Východočeské muzeum v Pardubicích odborné sdělení čj. VČM 2621383/2018 ze dne 11.6.2018
Ministerstvo obrany ČR" sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmi Pardubice závazné stanovisko Sp. zn. 3058l69922l2018-1150-0ÚZ-PCE
ze dne 8.8.2018.
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové éj. PYZlI8/13770lKa/0
ze dne 1 1.5.2018

o Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje souhlasné závazné stanovisko ze dne 2I.5,20I8
čj. HSPA-7 -223l2018-Pe.

o krajská hygienická stanice pardubického kraje se sídlem v pardubicích sdělení ze dne 4,4,2018
ěj. KHSPA 5262l20I8ftlOK- Pce.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
lyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek roáodnutí,

Stavební úřad roáodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiti ustanovení právních předpisů ve
v;ýroku uvedených,

Úěastníci řizení - další dotěené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu), stanoveni podle § 85 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona: Obec Brloh, se sídlem Brloh 69, 535 01 Přelouč, Město Přelouč, Československé
armády 1665,.535 01 Přelouč, podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona: GasNet, s.r.o., Klíšská
940,400 01 Ustí nad Labem - zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499,602 00 Brno, Vodovody
akanalizace Pardubice, a.s., Tepléh o 2014, 530 02 Pardubice, Česká telekomunikační infrastruktura a,s.,
Olšanská 268I, 130 00 Praha, ČBZ Pistribuce, a. s., Teplická 87 4, 4O5 02 Děčín a vlastníci sousedních
pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 917/28 v katastrálním území Přelouě parc.č. 54/I,54/3,57/I25,57l1I4, 57llI3, 57lll2,57/I9,
59,57lI48, I7I|I,17I/2, parc,ě.st. 14 a RDě.p,5, parc.ě. I95, l, parc.č. st.2 ajiná stavbaě,p.6,
parc.ě. st,2612 a zemědělská stavba bez ě,p./é,e.,11412, l34ll,12715, 1311, parc.ě. st. 8/11 a RD
ě.p. 10, parc.ě. st. 8/3 a zemědělskástavba bez ě,p./ě.e,, parc.ě, st. 8/8 a zemědělská stavba bezé.p./ě.e.,
parc.č. st.24/I a RD é.p.24, parc.č. 154/8, parc,ě. st.27 a RD č.p. 16, parc.ě. 154/13, l54l14,
parc.ě. st,IIl2 a RD č.p. 4, parc.é,24ll,154/19, parc.č. st. 10/1 a RD č.p.3, parc.č. st. I0l2 a RD
č.p. 13, parc.č.2I, parc.ě, st. 9aRD ě.p.2, parc.é.129/3,I90,129/8 vkatastrálnimúzemiBenešovice
uPřelouče, parc.č.374/5,538l12, 538/2, 37211,53813,53814,53816,53817, parc.ě. st.86 a RD č,p.75,
parc.č. 538/8, parc.č. st. 85 a RD č,p. 23,parc.ě.538/10, 538 /1I,544,52917, parc.č. st.72l2 ajiná stavba
bez é.p./ě.e,, parc.ě. st.I2/I a RD ě.p.49, parc.č. 529l1l,12l4, parc.č.st.8 a RD č.p.20, parc.č. 539lI,94lI,
74, parc, č. st.26 a RD ě.p. 15, parc.č.76/I, parc.ě.st,24 a RD č.p.30, parc. č. st,.28 a RD č.p.32,
parc. č.81/1, parc,č. st.30 a RD ě.p.33, parc.é.st,3Il1 a RD č.p.34, parc,ě,st,3Il2 a RD č.p.46,
parc.č. st.l4 a RD ě.p. 64,parc.é, st,35 a RD č.p.26, parc.ě, 90,4914,49ll5,491117,parc.é, st.55 a RD
é,p.43, parc.č.36917I, parc. ě. st.84 a RD č.p.74, parc.é. st,83 a RDč.p.73, parc.ě.36916,369133,
parc.č. st,79ll a RDč.p.66, parc.ě.st.l2O a RDč,p.86, parc.č.st.78 a RD ě.p.67, parc,ě.st,89a RD
č.p.78,parc.č. st.90a RD č.p.77,parc.ě.36912, parc.ě, st,76a RDě,p.69,parc.č. st.92 a RD č.p.79,
parc.č. st.91 a RDč.p.81 ,parc.ě. st.100a RD č.p.52,parc.é, st.110 a RDě.p.35,parc.č. st.93i1 a RD
č.p.80, parc,č. 713,8lI,9/4,parc.ě. st,118/1 aRD ě.p.19, parc.č. st.l18l2agarážbezé.p.lé.e,,parc.ě.3917,
parc.č. st.123 a RD č.p. 85, parc.č. 54212,6013,parc.é, st.20 a RD č.p.l1, parc.č. st. 128 aRD č,p,88,
parc.ě. st.I26 a RD č.p.84, parc.č. 525/18, 525119, I05/I,525lI5,9412,parc.é. st. t05 a stavbapro
rodinou rekreaci č.e.87, parc.č, st.68 a RD č.p. 60, parc.ě. st,75l1a RD č.p.65, parc.č. st.67 a RD ě,p.59,
parc.ě. st.72 a RD č.p, 63, parc,é. st.65 a RD č.p,58, parc.ě. st.71 a RD ě.p.62, parc.č. st.81 a RD ě,p.70,
parc.č.st.82 a RD č.p.7I,parc.ě, st.l19 a RDč,p.82, parc.é.st.64 a RD ě.p.56, parc.ě.st,63a RD
č.p.51, par,ě.70/16, 3,70lI3, 69, parc.é. st.33 a RD ě.p.27,parc.é. st.99a RD ě.p. 55, parc.é.7015,
70115,48814, 48817,48816,7I,79, parc.č, st.56 a RD č.p. 42, parc,ě,546, Ill, vkatastrálním územi
Brloh u Přelouče,

str, 8
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

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

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst, 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů
ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému,stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dorrrčení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtern 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 nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné,

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadate|i stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozlrodnutí opatřený do|ožkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebnílro zákona, také stavebnímu úrřadu příslušnému k povolerrí stavby.

Rozhodnutí rná podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zaíízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci,

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě. 634/2004 Sb,, o
ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

str. 9

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h)
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vlvěšeno: 1 1 -$2- tilx§
Sejmuto:

OUBRLOH n-- (?
Brloh 69 /L"^A

Přelouč 535 Otr

Razítko a podpis orgánu, kte4ý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni,

Obecní úřad Brloh a Městslcý úřad v Přelouči rozhodnutí vyvěsí na úřední desce a jeho vyvěšení
a sejmutí potvrdí. Po uplynutí stanovené lhůty vrátí potvrzené oznámení zpět stavebnímu úřadu.

Obdrží:
účastníci dle § B5, odst.] písm, a) a písm. b) stavebního zákona - doručí se do datové schranlq,
IKKO Hradec Králové, s.r,o.,IDDS: 2nxbi38
- zástupce žadatele Obec Brlolr, Brloh 69, 535 01 Přelouč

účasíníci dle § 85, odst.] písm. b) a odst.2 písnt. a) stavebního zákona - doručí se na doručenlry
Město Přelouč, Českoslovetiské armády 1665,535 0l Přelouč

účastníci dle § 85, odst.2, písm.a) síavebního zákona - (doručí se na doručenlry a do datové schránky):
vlastníci pozemků:
Pardubický kraj. Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
- zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
František Bednář. Na Hlásce 295, 538 62 Hrochův Týnec
MUDr. František Bedrrář, U lipové aleje 71'/,107 00 Praha
LIPONOVA, a,s., Lipoltice 104, 533 64 Lipoltice
Ing, Jaroslav Zima.Yaly 4. 535 0l Přelouč
Ladislav Houska, Mokošín 44.535 0l Přelouč
Bohunka Hubičková, Br|oh2'/,535 01 Přelouč
MUDr, Josef Hájek, CSc,, Smilova 449,530 02 Pardubice
Jitka Hájková, Smilova 449,530 02 Pardubice
Václav Černý, Brloh 9, 535 0l Přelouč
Zdeňka Černá, Brloh 9, 535 01 Přelouč
Emilie Šoltová, Brloh 26, 535 0l Přelouč
Povodí Labe, státní podnik. Víta Nejedlélro 951, 500 03 Hradec Králové
Zemědělská společnost Brlolr s.r.o., Staré Ždánic e 206, 533 44 Staré Ždánice
Státní pozernkový ílřad. KPÚ pro Pardubický kraj, Husine cká 1024,130 00 Praha
Veronika Štěpánková Hejcrnanová, Brlo1r ]2, 535 01 Přelouč
Marie Dušková, Kyjevská 337, 530 03 Pardubice
Ing. Josef Hála, V Dolích 211,25l 01 Světice
Petr Jungwirt, U Stadionu 750, 537 03 Chrudim
Drahuše Kaplanová, Brloh 41, 535 01 Přelouč
Vladimír Bělka, Střelova 1445,535 01 Přelouč
Šárkanělková, Střelova 1445,535 01 Přelouč
Roman Štěpánek, Brloh 36, 535 01 Přelouč
Petr Jelínek, Brloh 74,535 0l Přelouč
ZENERGO a.s., Čejč 6I,696la Čejč
Josef Kohoutek, Brloh 64, 535 0l Přelouč
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účastníci dle § 85, odst.2 písm.b) stavebního zákona - (doručí se veřejnou vyhlóškou):
vlastníci sousedních staveb, sousedních pozemků a staveb na nich:
GasNet, s.r.o., Klíšská940,400 01 Ustí nad Labem
- zastoupený GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
Vodovody akanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014,530 02 Pardubice
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská2681, 130 00 Praha
ČBZ nistribuce, a. s., Teplická 874,405 02 Děčín
(vlastníci sousedníclr pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 9l7l28 v katastrálním území Přelouč parc.č. 54l1,5413,5'1ll25,57l114, 57l113, 57l112,57l19,
59, 57ll48, 17111,1]Il2, parc,č, st. 14 a RD č.p.5, parc.č. 795, l, parc.č. st.2 a jiná stavbač.p.6,
parc,č. st.2612 a zernědělská stavba bez č.p.lč.e.,I74l2, 13411,12715, 1311, parc. č. st. 8/11 a RD
č.p. l0, parc.č. st. 8/3 a zemědělská stavba bezč.p.lě.e., parc.č. st. 8/8 a zemědělská stavba bezč.p,ló.e,,
parc.č. st. 24lI a RD č.p.24, parc.č. l54l8, parc.č, st. 27 a RD č, p. 16, parc.č. l54ll3, l54ll4,
parc.č. st.1112 a RD č.p.4, parc,č,2411,154lI9, parc.č, st. 10/1 a RD č.p,3, parc.č. st, l0/2 a RD
č.p. 13, parc.č. 27, parc.ó. st. 9 a RD č.p. 2, parc.č.12913,190,12918 v katastrálnímúzemí Benešovice
uPřelouče, parc.č,374l5,538112, 53812, 37211,538/3,53814,53816,53817, parc.č. st.86 a RD č.p.75,
parc.č.538/8,parc.č.st.85a RDč.p.23,parc.č.538i10,538/1I,544,52917,parc.č.st.12l2ajinástavba
bezč.p./č.e.,parc.č. st.12ll a RDč.p.49,parc.č.529l11,1214,parc.č.st.8a RDč.p.20,parc,č.539lI,94ll,
74, parc. č. st,26 a RD č.p. 15, parc.č,7617, parc,č.sí.24 a RD č.p.30, parc. č. st..28 a RD č.p.32,
parc.č.81/1. parc.č.st.30 a RD č.p.33. parc.č,st.3ll1 a RD č.p.34, parc,ě.st.3112 a RD č.p,46,
parc.č. st.'|4 a RD č.p. 64,parc.č. st.35 a RD č.p.26, parc.č.90,4914,491l5,491l17,parc.č. st.55 a RD
č.p,43, parc.č.369111, parc, č. st.84 a RD č.p.74, parc,č. st.83 a RD č.p.73, parc.é.36916,369133,
parc.č. sí,19l1a RD č.p,66, parc.č. st.l20 a RD č.p,86, parc.č. st.78 a RD č.p.67, parc.č. st.89 a RD
č.p,78.parc.č.st.90a RD č.p.77,parc.č.36912, parc.č,st.76a RDč.p.69,parc,é.st.92 a RD č,p.79,
parc.č. st. 9l a RD č.p, 81 , parc.č. st.100 a RD č.p.52.parc.ó. st.110 a RD č.p.35, parc.č. st.93i 1 a RD
č.p.80, parc.č. 713,811,914,parc.ě. st.l18/l a RD č.p.19, parc.č. st.118/2 agarážbezé.p.lč.e.,parc,č,3917,
parc.č. st.123 a RD č.p. 85. parc.č. 54212.6013, parc.č" st. 20 a RD č,p.l l, parc,č. st. l28 a RD č.p,88,
parc,č. st.126 a RD č.p" 84. parc.č. 525118, 525lI9, 105/1,525115,9412,parc.č. st. 105 a stavbapro
rodinou rekreaci č.e.87, parc.č. st.68 a RD č.p.60, parc.č. st,75l1a RD č.p,65, parc,č. st.67 a RD č.p.59,
parc,č.st.'72a RDč.p.63,parc.č.st,65a RDč.p.58,parc.č,st.]Ia RDč.p.62,parc.č.st.81 aRDč.p.70,
parc,č, st.82 a RD č.p .71,parc.č. st.119 a RDč.p.82, parc.č" sí.64 a RD č.p,56, parc.č. st.63 a RD
č.p.51, par.č.70116, 3.70173, 69, parc.č. st.33 a RD č.p.27,parc.č. st,99 a RD č.p. 55, parc.č"7015,
70l15,48814, 48817,488/6.71.'79, parc.č. st.56 a RD č.p. 42, parc,č.546, 111, vkatastrálním úlzemí
Brloh u Přelouče,)
ostatní
Teclrnické služby rněsta Přelouče, Clroceňská I'7'71,535 01 Přelouč

veřejná vyhláška
- Obecní úřad Brlo1r k vyvěšení na úřední desce
- Městský úřad Přelouč k vlvěšení na úřední desce

dotčené orgárry
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, oddělení silničrrí hospodářství, Československé armády č.p. l665,
535 33 Přelouč
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, vodoprávní úřad, Československé armády č.p. 1665,
535 33 Přelouč
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, památková péče, Československé armády ě.p. 1665,
535 33 Přelouč
Městský úřad Přelouč, odbor stavební územní plánování, Československé arrnády č.p. 1665,
535 33 Přelouč
Městský úřad Přelouč, odbor životnílro prostředí, Československé armády č.p. 1665, 535 33 Přelouč
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životniho prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
Hasičský záchranný sbor Pardubickélro kraje, odd. stavební prevence, IDDS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86

CO: spis


