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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Bohuňovice, IČ 276421, Bohuňovice 13, 570 01  Litomyšl 

(dále jen "stavebník") dne 28.11.2011 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

CHODNÍK A OPĚRNÁ ZEĎ 
BOHUŇOVICE 

 

na pozemku parc. č. 726/1, 726/2, 774 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

Chodník šířky 1,5 m a 2,1 m podél silnice v celkové délce 298 m. Od silnice bude chodník oddělen 
betonovým silničním obrubníkem, na opačné straně zahradním obrubníkem. Povrch chodníku z betonové 
tvarované dlažby. Odvodnění soustavou kanalizačních vpustí napojených na novou kanalizaci svedenou 
do propustku pod silnicí. U sjezdů k přilehlým nemovitostem bude chodník ukončen zakružovacím 
obloukem a provedeno snížení chodníku. V místě stávající záchytné nádrže srážkové vody bude 
provedena železobetonová opěrná stěna se zabudovaným ocelovým zábradlím. V místě stávajícího 
propustku přes silnici bude provedena opěrná stěna a vybetonováno místo vtoku.  

 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný 
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle 
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou 
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

17.2.2012. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a územního plánování 
Městského úřadu Litomyšl, úřední dny pondělí a středa: 8:00-11:30 hod a 12:30-17:00 hod; v ostatní dny 
po předchozí dohodě). 

 
  
Upozornění - vyjádření k podkladům rozhodnutí:                              . 
Odbor výstavby a územního plánování dává účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
před vydáním rozhodnutí, které se předpokládá po 5 dnech od výše stanoveného termínu pro podání 
námitek (§ 36 odst. 3 správního řádu). 
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Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
  
Ing. Josef Filipi 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 
v z. Boštík František 

  
Obdrží: 
navrhovatelé (doručenky) 
Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 
  
ostatní účastníci (doručenky) 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
VHOS, a.s., IDDS: r3pgv47 
Skupinový vodovod  B O H U Ň O V I C E, Bohuňovice č.p. 13, 570 01  Litomyšl 
Ing. Lubomír Janecký, Pilařova č.p. 1124, 252 63  Roztoky u Prahy 
Jitka Janecká, Svatý Jiří č.p. 31, 565 01  Choceň 1 
Josef Janecký, Bohuňovice č.p. 25, 570 01  Litomyšl 
Antonín Podškubka, Bohuňovice č.p. 45, 570 01  Litomyšl 
Jana Podškubková, Bohuňovice č.p. 45, 570 01  Litomyšl 
Božena Dvořáková, Bohuňovice č.p. 21, 570 01  Litomyšl 
  
dotčené orgány 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 
Městský úřad Litomyšl, odbor místního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20  Litomyšl 
Obecní úřad Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 
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