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Městský úřad Jičín - odbor dopravy
oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín
Č.j.: DOP/2019/5105/Rih
Vyřizuje: Radomír Říha, tel. 493 545 420, riha@mujicin.cz

Jičín, dne 17.04.2019

Oprávněná úřední osoba:
Radomír Říha – referent odboru dopravy

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ č. 33/2019.
Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný speciální
stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších změn (dále jen “stavební zákon“) posoudilo ve společném územním a stavebním
řízení (dále jen „společné řízení“) podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona žádost ze dne 10.01.2019,
kterou podala OBEC BUTOVES, BUTOVES 47, 506 01 JIČÍN – IČO – 00578282 - účastník řízení dle
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – (dále i „žadatel”,
„stavebník” resp. investor”) a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
na stavbu:
„ BUTOVES - PARKOVIŠTĚ PRO 35 OSOBNÍCH AUT U BYTOVÉHO DOMU
Č. P. 59, 60, 61 “.
POVOLOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY:




SO.01 – PARKOVIŠTĚ
SO.02 – VENKOVNÍ KANALIZACE
SO.03 – PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, (dále i jen „stavba“)
NA POZEMCÍCH PARC. Č :

225/2, 220/1 - VŠE OSTATNÍ PLOCHA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BUTOVES.
NA POZEMCÍCH PARC. Č :
364/49, 364/51 - VŠE ORNÁ PŮDA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ TUŘ.
Uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájeno
společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení společného řízení
provedeno veřejnou vyhláškou.

Předmětná stavba je situována na pozemcích parc. č : 225/2, 220/1 - vše ostatní plocha v katastrálním území
Butoves a na pozemcích parc. č : 364/49, 364/51 - vše orná půda v katastrálním území Tuř. Parkoviště je
navrženo na celkem 35 parkovacích stání – z toho 2 parkovací stání budou určeny pro osoby ZTP. Parkoviště
bude sloužit pro obyvatele bytového domu č.p. 59, 60, 61 a jejich návštěvy; je navrženo ze zámkové dlažby.
Odvodnění je navrženo příčně o sklonu 1,7-2,5% k silničním obrubníkům na severní straně a do sorpčních
vpustí. Sorpční vpusti z parkoviště jsou napojeny kanalizací do stávající dešťové kanalizace, která vede pod
nebo vedle navrženého parkoviště a dále obcí do vodoteče. Parkoviště je napojeno na stávající vjezd z místní
asfaltové komunikace. Součástí realizace stavby hlavní, kterou je stavební objekt SO.01 – parkoviště jsou
související stavební objekty SO.02 – venkovní kanalizace a SO.03 – přeložka veřejného osvětlení a jejich
realizace v rámci stavby.
II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č : 225/2, 220/1 - vše ostatní plocha v katastrálním území
Butoves a na pozemcích parc. č : 364/49, 364/51 - vše orná půda v katastrálním území Tuř dle ověřené
PD stavby kterou vypracoval a ověřil ing. Vladimír Říha – ČKAIT – 0600396 - jako osoba oprávněná
ve smyslu § 158 stavebního zákona.
2. Umístění stavby bude odpovídat popisu a zákresu v koordinačním situačním výkresu C.3 – viz ověřená
PD stavby.
III. Stanovuje podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve stavebním řízení, kterou
ověřil ING. VLADIMÍR ŘÍHA – ČKAIT – 0600396, jako osoba oprávněná ve smyslu § 158
stavebního zákona.
Ověřená PD, která je přílohou tohoto rozhodnutí bude zaslána po dni nabytí právní moci tohoto
stavebního povolení v souladu s § 115, odst. 3 stavebního zákona.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení stavebním úřadem.
3.

Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení prostorové plochy odborně způsobilou osobou. Z
vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení, musí být patrné umístění stavby
vzhledem k hranicím pozemků, případně sousedním objektům. Poloha stavby musí odpovídat umístění
na situačním výkresu ověřeném ve stavebním řízení. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně
oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a dbát o ochranu zdraví
osob na staveništi a uživatelů pozemních komunikací.
5.

Při stavbě budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti výrobků pro stavbu,
mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů
např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Výsledky předepsaných zkoušek,
atesty, certifikáty a osvědčení použitých materiálů budou předloženy při řízení o vydání kolaudačního
souhlasu.

6.

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.08.2020.

7.

Stavba bude provedena dodavatelsky organizací vlastnící příslušná oprávnění k této činnosti - na
základě výběrového řízení; u ní bude možno poté hlásit případné škody na majetku patřícího jiným
majitelům než investorovi nebo zhotoviteli. Investor je povinen zajistit sepsání škod ihned po jejich

vzniku a zajistit uvedení pozemků, objektů a porostů do původního stavu nebo uhradit způsobenou
škodu. U vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o vyrovnání případných škod.
8. Vzhledem k rozsahu stavby se nestanoví podmínky pro oznámení fází výstavby pro provedení
kontrolních prohlídek. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební
úřad na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas provede pouze jednu kontrolní
prohlídku stavby, která bude zároveň závěrečnou kolaudační prohlídkou.
9. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních
předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy osvědčení o jakosti ( atesty,
certifikáty, osvědčení o shodě ) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam
pro výslednou kvalitu stavby a doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením §
122 odst. 1 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník s dostatečným předstihem
speciální stavební úřad. V žádosti stavebník uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný
termín dokončení stavby.
11. Vlastníci - správci všech dotčených inženýrských sítí před započetím prací v jejich ochranných
pásmech budou přizváni na stavbu za účelem vytyčení svých zařízení, dozoru a kontroly
podmínek stanovených jimi v uzavřených dohodách, vyjádřeních, stanoviscích, ...apod.. Investor
i zhotovitel stavby je povinen řídit se jejich pokyny, které jsou obsaženy v dokladové části PD
stavby.
12. Majitelé a uživatelé sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) budou o termínu realizace stavby
a možných případných omezeních písemně předem informováni.
13. V rámci realizace stavby bude plně respektováno stanovisko KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – DI JIČÍN vydané dne 20.02.2019 – č.j.: KRPH – 17828 – 1/ČJ2019/050406 –- viz dokladová část PD stavby.
14. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve stanovisku CETIN / ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA A. S. / ze dne 04.01.2019 – č.j.: 502725/19 - viz dokladová část PD stavby.
15. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve sdělení a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne
02.01.2019 – zn. 0101036577 a ze dne 11.01.2019 – zn. 1102223699 - viz dokladová část PD stavby.
16. Před zahájení realizace stavby budou vytyčena všechna dotčená podzemní vedení inženýrských
sítí v majetku Obce Butoves / kabel veřejného osvětlení, dešťová kanalizace, vodovod / - viz
dokladová část PD stavby.
17. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MěÚ Jičín – odboru
životního prostředí; to bylo vydáno dne 14.12.2018 pod č.j.: MuJc/2018/30629/ZP/VoŠ, tj :



V místě stavby se nachází zeleň – v případě, že podléhá vydání povolení ke kácení, toto
povolení vydá obecní úřad Butoves.
Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu :

V zájmu ochrany ZPF stanovuje žadateli tyto podmínky odnětí:



Před zahájením stavebních prací provést dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona ZPF oddělenou
skrývku svrchních kulturních vrstev půdy na pozemcích parc. č. 364/51, 364/49 v
katastrálním území Tuř o výměře 274 m2 a to do hloubky 0,10 m. Celkem bude skryto cca 27,4
m3 kulturních vrstev půdy. Ornice bude dočasně deponována na pozemku parc. č. 364/51 k.ú.
Tuř. Během uložení musí být kulturní vrstvy půdy zabezpečeny proti znehodnocení (rozplavení,
zaplevelení, znečištění), případně odcizení. Po dokončení stavby budou kulturní vrstvy půdy
použity k dorovnání terénu kolem stavby a k následnému ohumusování.



Doručit kopii pravomocného rozhodnutí či jiného povolovacího úkonu, pro který je souhlas
s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci nebo právní
účinnosti.



Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru a to
nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.



vymezuje v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona ZPF a na základě ust. § 11 odst. 1 zákona
ZPF pro záměr „Parkoviště pro 35 osobních aut u bytového domu č.p. 59, 60, 61“ na pozemcích
parc. č. 364/51, 364/49 v katastrálním území Tuř o výměře 274 m2, které jsou požadovány pro
trvalý zábor, předepsání odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to
v souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona ZPF v orientační výši 22 687,20 Kč. O výši odvodů za
odnětí půdy ze ZPF rozhodne Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, orgán státní
správy ochrany ZPF, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, dle
ustanovení § 15 písmena k) zákona ZPF.

18. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MěÚ Jičín – odboru ÚPaRM
vydaného dne 11.12.2018 – sp. zn.: MuJc/2018/30643/UP/Zda, tj.:


Předložený záměr je PŘÍPUSTNÝ po splnění následující podmínky:

-

záměr bude odpovídat urbanistickému a architektonickému řešení, které bylo navrženo v části
předložené dokumentace, jejíž ověřená kopie je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Účastníci řízení, na které se bude vztahovat rozhodnutí:


„ Hlavními účastníky řízení “ dle § 27 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen
„správní řád):
OBEC BUTOVES, BUTOVES 47, 506 01 JIČÍN – IČO – 00578282.

Odůvodnění :
Dne 10.01.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 04.04.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová dokumentace stavby
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení záměru.

Stavba bude provedena dle dokumentace, kterou vypracoval a ověřil ING. VLADIMÍR ŘÍHA – ČKAIT
– 0600396. Byly doloženy veškeré potřebné doklady a vyjádření nutné k umístění a povolení stavby.
Do okruhu účastníků společného územního stavebního řízení byli v souladu s ustanovením § 94k
stavebního zákona zařazeni:
-

-

a) žadatel - OBEC BUTOVES, BUTOVES 47, 506 01 JIČÍN – IČO – 00578282, která je
účastníkem řízení dle § 27 odst. písm. a) správního řádu
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - OBEC
BUTOVES, BUTOVES 47, 506 01 JIČÍN – IČO – 00578282 a OBEC TUŘ, TUŘ 13, 506 01
JIČÍN – IČO – 00272256.
c) neobsazeno
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - ČESKÁ
TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S., ČEZ DISTRIBUCE, A. S.,
GRIDSERVICES, S.R.O.. Vzhledem k umístění stavby, stanovení území dotčeného vlivy
stavby a rozsahu, charakteru i budoucímu způsobu užívání stavby mohou být pouze práva
těchto osob územním rozhodnutím přímo dotčena. Tito účastníci řízení jsou účastníky ve
smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno - doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení identifikováni označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru):

Katastrální území Butoves, pozemek - parcelní číslo :


107, 110, 111, 112, 113, 220/1, 165/5, 165/11, 165/12, 196/3, 220/2, 221, 222, 223, 225/1, 225/2, 196/1.

Katastrální území Tuř, pozemek - parcelní číslo :


364/49, 364/51, 364/52, 364/53, 364/7, 364/32, 364/31, 364/30, 364/29, 364/50, 390/2.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
přičemž zjistil, že v současné době nemá OBEC BUTOVES schválen územní plán ; proto speciální stavební
úřad při přezkoumání žádosti vycházel ze závazného stanoviska MěÚ Jičín – odboru ÚPRM, vydaného dne
11.12.2018 – sp. zn.: MuJc/2018/30643/UP/Zda.
Dále stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek, uvedených v § 94o
stavebního zákona a zjistil, že předložená žádost a PD stavby je v souladu s § 94o stavebního zákona,
zejména:


Předložená, ověřená projektová dokumentace je přehledná, úplná a byla zpracována (ověřena) Ing.
Vladimírem Říhou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby (ČKAIT 0600396), tj. osobou
oprávněnou podle § 158 odst. 1 stavebního zákona a § 17 zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. V
ověřené projektové dokumentaci jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu v míře odpovídající
rozsahu a charakteru stavby. Projektová dokumentace stavby byla zpracována v souladu s požadavky
vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění. Navržená stavba splňuje obecné požadavky na bezpečnost a
vlastnosti staveb jak jsou uvedeny v § 8 a § 9, dodrženy jsou pak i požadavky na ochranu zdraví,
zdravých životních podmínek a životního prostředí uvedené v části třetí vyhlášky. Soulad navržené
stavby s požadavky na požární bezpečnost je zřejmý z požárně bezpečnostního řešení stavby, které je
součástí ověřené projektové dokumentace. Veškeré stavební konstrukce a jednotlivé prvky, byly
v projektové dokumentaci navrženy tak, aby vyhověly požadavkům podle části čtvrté vyhlášky
268/2009 Sb..



Přístup a příjezd na stavební pozemek a ke stavbě bude zajištěn přímo z veřejné místní komunikace.
Navržený počet odstavných a parkovacích stání vyhovuje požadavku § 5 odst. 2 vyhl. 268/2009 Sb.
resp. ČSN 73 61 10. Stavebník získal od jednotlivých vlastníků (správců) dotčené veřejné technické a
dopravní infrastruktury souhlasná stanoviska s připojením a realizací stavby, přičemž jejich podmínky
byly zapracovány do projektové dokumentace, případně jsou uvedeny v podmínkách pro provedení
stavby.



Stavba je umisťována v území se stávající obytnou zástavbou. Předmětem projektové dokumentace je
výše uvedená stavba parkoviště, jejíž užívání nebude zdrojem nadměrných emisí (hluk, prach,
zápach…), které by mohly obtěžovat okolí nad míru přípustnou, tj. nad limity dané platnými právními
předpisy.
Dotčenými orgány, kterými jsou:








HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE,
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE,
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM ČR - MINISTERSTVOOBRANY
MĚÚ JIČÍN, ODBOR ÚPRM
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, STAVEBNÍ ÚŘAD
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR
JIČÍN, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, byl vyjádřen souhlas s umístěním a provedením stavby
v rozsahu, v jakém se navrhovaná stavba dotýká zájmů chráněných těmito dotčenými orgány podle
zvláštních právních předpisů. Podmínky dotčených orgánů k realizaci stavby jsou zapracovány do
projektové dokumentace, případně jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Podmínky dotčených orgánů k realizaci stavby jsou zapracovány do projektové dokumentace a
případně do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výroku
uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k
rozhodnutí:


podkladům

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení 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.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka
Ing. Martin Duczynski
Vedoucí odboru dopravy

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Tento dokument musí být veřejně vyvěšen na úřední desce MěÚ Jičín, Obci Butoves a Obci Tuř po
dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé §25
odst. 2 správního řádu. Patnáctý den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:……………………………
………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
V elektronické podobě:
Zveřejněno od :……………………………
………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Rozdělovník – rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení (dodejky):
Podle ust. § 94k odst. a) stavebního zákona:
OBEC BUTOVES, IDDS: R2JBYXW

Datum sejmutí………………………………
………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
V elektronické podobě:
Zveřejněno do :……………………………
………………………………………………..
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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Podle ust. § 94k odst. b) stavebního zákona:
OBEC BUTOVES, IDDS: R2JBYXW
OBEC TUŘ, IDDS: 2YFJ2WD
Podle ust. § 94k odst. d) stavebního zákona:
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S., IDDS: QA7425T
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., IDDS: V95UQFY
GRIDSERVICES, S.R.O., IDDS: JNNYJS6
Podle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona:
Doručení veřejnou vyhláškou ( účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru):
Katastrální území Butoves, pozemek - parcelní číslo :


107, 110, 111, 112, 113, 220/1, 165/5, 165/11, 165/12, 196/3, 220/2, 221, 222, 223, 225/1, 225/2,
196/1.

Katastrální území Tuř, pozemek - parcelní číslo :


364/49, 364/51, 364/52, 364/53, 364/7, 364/32, 364/31, 364/30, 364/29, 364/50, 390/2.

dotčené orgány (dodejky)
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN,
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D
HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E
KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R
AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM ČR - MINISTERSTVO OBRANY,
IDDS: HJYAAVK
MĚÚ JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č. P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, STAVEBNÍ ÚŘAD, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, VALDICKÉ
PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1

