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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Dne 15.3.2021 podala Obec Hradec nad Svitavou, IČO 00579530, Hradec nad Svitavou
230, 569 01 Hradec nad Svitavou, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
veřejné osvětlení I. etapa – VO Hradec nad Svitavou od č.p. 230 po č.p. 309
na pozemcích: st.p.č. 208 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 271/1 zahrada, 289/4 ostatní plocha,
289/5 ostatní plocha, 302 trvalý travní porost, 310 ostatní plocha, 327/1 zahrada, 366/1 trvalý travní
porost, 366/2 trvalý travní porost, 375/3 ostatní plocha, 381 ostatní plocha, 383/1 trvalý travní
porost, 383/2 trvalý travní porost, 394/3 ostatní plocha, 813/2 ostatní plocha, 827 zahrada, 839 orná
půda, 858/1 zahrada, 879/8 ostatní plocha, 912/2 ostatní plocha, 914/2 zahrada, 951 zahrada, 957
zahrada, 958/2 ostatní plocha, 968/6 zahrada, 2637/1 zahrada, 2639/2 ostatní plocha, 3354/2 ostatní
plocha, 3354/21 ostatní plocha, 3354/25 ostatní plocha, 3354/42 ostatní plocha, 3354/62 ostatní
plocha, 3355/3 ostatní plocha, 3355/6 ostatní plocha, 3355/8 ostatní plocha, 3355/16 ostatní plocha,
3355/18 ostatní plocha, st.p.č. 3355/42 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 3355/55 ostatní plocha,
3355/62 ostatní plocha, 3386 ostatní plocha, 3710/1 vodní plocha, 3748 ostatní plocha, 3749/1
ostatní plocha, 4775/1 ostatní plocha, 4777/6 ostatní plocha, 6464/1 ostatní plocha, 6464/2 ostatní
plocha, 7383 ostatní plocha, 7411 ostatní plocha, 7416 ostatní plocha, 7817 ostatní plocha, 7924
zahrada, 8367 ostatní plocha v katastrálním území Hradec nad Svitavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stručný popis stavby:
- Jedná se o novou trvalou stavbu veřejného osvětlení, která bude sloužit k osvětlení komunikací
v části obce Hradec nad Svitavou.
- Bude provedena demontáž stávajícího vrchního vedení a stávajících svítidel veřejného
osvětlení. Dále budou provedeny výkopy kabelových rýh a jam pro stožárová pouzdra, a poté
budou zhotovena betonová stožárová pouzdra pro nové stožáry veřejného osvětlení, do kterých
budou umístěny ocelové stožáry a upevněna svítidla. Připojení na stávající rozvody veřejného
osvětlení bude provedeno ve stávajícím rozvaděči veřejného osvětlení na pozemku číslo 271/1.
Připojení bude provedeno zemním kabelem uloženým v kabelové rýze. Způsob uložení při
křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude proveden dle požadavků jejich správců. Samotné
osvětlení bude provedeno 58 kusy svítidel s LED technologií na ocelových bezpaticových
stožárech žárově zinkovaných uloženými v betonových pouzdrech. Ocelové stožáry budou
připojeny na uzemnění tvořené zemnícím páskem FeZn na dně výkopu pro kabely veřejného
osvětlení. Délka kabelových rozvodů veřejného osvětlení - kabel CYKY v zemi bude cca 4710
m, počet LED svítidel na ocelových stožárech – 58 kusů, celkový příkon 2,15kW.
Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a
známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního
zákona od konání ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky nejpozději do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude ve smyslu ustanovení
§ 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územně plánovací dokumentace, se ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 stavebního zákona
nepřihlíží.
Stavební úřad současně s oznámením o zahájení řízení prohlašuje podle § 36 odst. 1
správního řádu, že účastníci řízení mohou navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zároveň účastníci
řízení mají možnost vyjádřit se podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním. Stavební úřad předpokládá, že rozhodnutí ve věci bude vydáno
nejdříve po 5 dnech od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. V této souvislosti však
stavební úřad, upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle
které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené
lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit
k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
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Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlížet na odboru výstavby Městského
úřadu Svitavy, T.G. Masaryka 40/25, Předměstí, Svitavy (I.patro, č. dveří 203) v úřední dny: Po, St
7:15 - 17:00, popřípadě na základě telefonické domluvy na tel. 461 550 235 i v jiný dohodnutý
termín.
Obecná poučení:
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu stavební úřad poučuje o tom, že:
-

-

-

-

-

Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky
účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k
nim nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona musí účastník řízení ve svých námitkách uvést
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k
námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona se nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm.
a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její
právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v
územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se
prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci
může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán
může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.
dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud
o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele,
pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí vzdal.
dle § 36 odst. 4 účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou,
která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li
takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce
účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným
účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.
dle § 36 odst. 5 účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona
rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož
je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu,
která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
dle § 37 odst. 2 správního řádu z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co
se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4 správního řádu. V
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podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení,
popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této
osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v
obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě
jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní
firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další
náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
dle § 37 odst. 4 správního řádu je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky,
že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je
možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu,
telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i
v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno
právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Části spisu, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje
zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, jsou vyloučeny z nahlížení do spisu;
to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však
může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce. Před nahlédnutím do spisu musí být
účastník řízení nebo jeho zástupce poučen o povinnosti mlčenlivosti o utajovaných
informacích nebo skutečnostech, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná
povinnost mlčenlivosti, a o právních následcích porušení této povinnosti. Dojde-li při
nahlížení do spisu k přístupu k utajované informaci, protokol obsahuje také poučení podle
zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost. Stejnopis
protokolu zašle správní orgán do 30 dnů ode dne jeho vyhotovení Národnímu
bezpečnostnímu úřadu. Postup podle věty třetí a čtvrté se neuplatní, prokáže-li se účastník
řízení nebo jeho zástupce platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení
utajované informace a poučením, vydanými podle zákona upravujícího ochranu utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilost.
Nahlížením do spisu a pořízením kopií dochází k získání osobních, a příp. též citlivých
údajů o druhých osobách ve smyslu § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, přičemž osoba, která součásti spisu obsahující osobní údaje
obdržela, je povinna s nimi nakládat v souladu ze zákonem na ochranu osobních údajů, a
tyto zejména neoprávněně nezveřejňovat, dále veřejně nešířit a nezneužívat pro jiné účely,
než pro uplatnění svých práv a oprávněných zájmů v řízeních a při úkonech před orgány
veřejné moci. Osoba se tak může dopustit zejm. přestupku nebo jiného správního deliktu
podle § 44a nebo § 45a zákona o ochraně osobních údajů, s následnou sankcí pokuty až do
výše 5 milionů Kč. Tím nejsou dotčena též občanskoprávní ustanovení na ochranu osobnosti
a trestněprávní odpovědnost.
dle § 50 odst. 2 správního řádu podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán.
Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán připustit,
aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento účastník. Nestanoví-li zvláštní
zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
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dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné
ke zjištění stavu věci.
dle § 62 odst. 1 správního řádu může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše
50.000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup mimo jiné tím, že navzdory
předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby.
Pořádkovou pokutu podle § 62 odstavce 1 lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé
podání.
Toto územní řízení je řízením s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ustanovení §
144 odst. 1 správního řádu. V tomto konkrétním případu se jedná o územní řízení
s více jak 70-ti účastníky.
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem
účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle §
144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení
podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a)
a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Okruh účastníků územního řízení:
Obec Hradec nad Svitavou, IČO 00579530, Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad
Svitavou
Karel Sotona, 21.07.1965, Vendolí 170, 569 14 Vendolí
Zdeněk Otava, 18.01.1956, Hradec nad Svitavou 455, 569 01 Hradec nad Svitavou
Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Robert Pechan, 15.07.1977, Hradec nad Svitavou 282, 569 01 Hradec nad Svitavou
Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
Ing. Jiří Fránek, 13.07.1940, Hradec nad Svitavou 258, 569 01 Hradec nad Svitavou
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou, IČO 47489880, Hradec nad Svitavou 283, 569 01
Hradec nad Svitavou
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, Pardubice, 533 53
Pardubice 19
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Jan Dvořáček, 15.09.1951, Hradec nad Svitavou 256, 569 01 Hradec nad Svitavou
Jan Dvořáček, 01.06.1984, Havlíčkova 309, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Petr Dvořáček, 05.04.1965, Hradec nad Svitavou 256, 569 01 Hradec nad Svitavou
Česká pošta, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zdeňka Nečasová, 13.01.1973, Hradec nad Svitavou 267, 569 01 Hradec nad Svitavou
Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Drahoslava Kršková, 18.01.1957, Hradec nad Svitavou 298, 569 01 Hradec nad Svitavou
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hradec nad Svitavou, IČO 70894736, Hradec nad
Svitavou 227, 569 01 Hradec nad Svitavou
KAPE Invest s.r.o., IČO 05561604, Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 011
Eliška Honová, 16.05.1995, Hradec nad Svitavou 316, 569 01 Hradec nad Svitavou
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Daniel Skalský, 03.07.1995, Hradec nad Svitavou 316, 569 01 Hradec nad Svitavou
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Správa železnic, s.o. Správa dopravní cesty Brno, IČO 70994234, Kounicova 26, 611 43 Brno
VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČO 46347275, Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Další účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – jedná
se o osoby, která mají vlastnická či jiná věcná práva k následujícím pozemkům a stavbám na nich:
st.p.č. 112/2, 201, 202, 209/4, 251, parc.č. 256, st.p.č. 258, 265/1, parc.č. 267, st.p.č. 268, 273, 274,
275, parc.č. 276/2, st.p.č. 276, 277/2, parc.č. 277/4, st.p.č. 278, parc.č. 282/1, st.p.č. 283, 284, 287,
parc.č. 289/3, 291, st.p.č. 295/1, parc.č. 297/1, st.p.č. 301, parc.č. 306/1, 306/3, 309/2, 326/1, 327/2,
330, st.p.č. 341/2, 357, parc.č. 357, 360/2, st.p.č. 363, parc.č. 363, 376, 424, st.p.č. 462, 537, 608/1,
parc.č. 811/1, 811/3, 815/3, 855/1, 855/2, 855/3, 857/2, 858/3, 866, 877/1, 877/2, 877/3, 877/5,
879/2, 879/7, 892, 896, 900/1, 902, 903, 907/1, 907/2, 914/1, 921/1, 921/2, 921/3, 925/1, 925/2,
928/2, 935/2, 936/1, 936/2, st.p.č. 955/1, parc.č. 968/4, 977/1, 977/3, 992/1, 992/2, 992/4, 2799/5,
3354/63, 3355/20, 3355/25, 3355/43, 3355/49, 3355/50, 3710/2, 4723, 4724, 4780, 4784, 4789,
7343, 7344, 7346, 7408, 7813, 7814, 7815, 7818, 7819, 7821, 7822, 7829, 7966, 8366 v
katastrálním území Hradec nad Svitavou.
Přílohy:
- Situační výkres na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb na okolí.

Luděk Harašta
úředník odboru výstavby

Obdrží:
Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání zprávy stavebnímu úřadu
1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
2. Obecní úřad Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou, DS:
OVM, bkia4qp
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona: (doručenky):
3. Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou, DS: OVM,
bkia4qp
4. Karel Sotona, Vendolí 170, 569 14 Vendolí
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5.
6.
7.
8.

Zdeněk Otava, Hradec nad Svitavou 455, 569 01 Hradec nad Svitavou
Robert Pechan, Hradec nad Svitavou 282, 569 01 Hradec nad Svitavou
Ing. Jiří Fránek, Hradec nad Svitavou 258, 569 01 Hradec nad Svitavou
Římskokatolická farnost Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 283, 569 01 Hradec nad
Svitavou
9. Jan Dvořáček, Hradec nad Svitavou 256, 569 01 Hradec nad Svitavou
10.Jan Dvořáček, Havlíčkova 309, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
11.Petr Dvořáček, Hradec nad Svitavou 256, 569 01 Hradec nad Svitavou
12.Zdeňka Nečasová, Hradec nad Svitavou 267, 569 01 Hradec nad Svitavou
13.Drahoslava Kršková, Hradec nad Svitavou 298, 569 01 Hradec nad Svitavou
14.Eliška Honová, Hradec nad Svitavou 316, 569 01 Hradec nad Svitavou
15.Daniel Skalský, Hradec nad Svitavou 316, 569 01 Hradec nad Svitavou
16.Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
17.Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif
18.Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19, DS:
PO, ffhk8fq
19.ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
20.Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: OVM_PO,
kr7cdry
21.Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5
22.Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 227,
569 01 Hradec nad Svitavou, DS: PO_R, jn59tm8
23.KAPE Invest s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 118 00 Praha 011, DS: PO, 48q6dir
24.CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
25.GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt
26.GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
27.Správa železnic, s.o. Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, DS: PO, uccchjm
28.VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, DS: PO, r3pgv47
29.Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3, DS: PO, c7rc8yf
30.Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm.b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):
Další účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – jedná
se o osoby, která mají vlastnická či jiná věcná práva k následujícím pozemkům a stavbám na nich:
st.p.č. 112/2, 201, 202, 209/4, 251, parc.č. 256, st.p.č. 258, 265/1, parc.č. 267, st.p.č. 268, 273, 274,
275, parc.č. 276/2, st.p.č. 276, 277/2, parc.č. 277/4, st.p.č. 278, parc.č. 282/1, st.p.č. 283, 284, 287,
parc.č. 289/3, 291, st.p.č. 295/1, parc.č. 297/1, st.p.č. 301, parc.č. 306/1, 306/3, 309/2, 326/1, 327/2,
330, st.p.č. 341/2, 357, parc.č. 357, 360/2, st.p.č. 363, parc.č. 363, 376, 424, st.p.č. 462, 537, 608/1,
parc.č. 811/1, 811/3, 815/3, 855/1, 855/2, 855/3, 857/2, 858/3, 866, 877/1, 877/2, 877/3, 877/5,
879/2, 879/7, 892, 896, 900/1, 902, 903, 907/1, 907/2, 914/1, 921/1, 921/2, 921/3, 925/1, 925/2,
928/2, 935/2, 936/1, 936/2, st.p.č. 955/1, parc.č. 968/4, 977/1, 977/3, 992/1, 992/2, 992/4, 2799/5,
3354/63, 3355/20, 3355/25, 3355/43, 3355/49, 3355/50, 3710/2, 4723, 4724, 4780, 4784, 4789,
7343, 7344, 7346, 7408, 7813, 7814, 7815, 7818, 7819, 7821, 7822, 7829, 7966, 8366 v
katastrálním území Hradec nad Svitavou.
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Dotčené orgány (doručenky)
31.Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
32.Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
33.Městský úřad Svitavy - odbor výstavby, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2
34.Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd
35.Obecní úřad Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou, DS:
OVM, bkia4qp
36.Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, ÚOVS Svitavy, dopravní inspektorát Svitavy, Na
Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, DS: OVM, ndihp32
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Svitavy, Obecního úřadu Hradec nad Svitavou a současně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na odbor výstavby Městského úřadu Svitavy.

Vyvěšeno dne ........................

Sejmuto dne........................

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