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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Dobrovolný svazek obcí Holicka, IČO 70963355, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách, 
kterou zastupuje na základě vystavené plné moci Ing. Tomáš Rak, IČO 74156179, Truhlářská 
264/22, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7, 

(dále jen stavebník) který dne 03.10.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu: 

Výstavba společné stezky Holice - Horní Ředice 
 

(dále jen stavba) celá na pozemcích parc. č. 2035/1, 2035/7, 2387/4, 2391/12, 2391/18, 
2391/22, 2391/28, 2391/35, 2391/37, 2391/49, 4890/2, 4890/4, 4890/5, 4890/18, 6988/6, 
6988/7, 6988/8, 9149 v katastrálním území Holice v Čechách,  

dále na pozemcích parc. č. 2379, 2380, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2453, 2454, 
2455, 2456, 2501, 2502, 2522, 2523, 2524, 2525, 2547, 2550, 2559, 2560, 2561, 2562, 2732/2, 
2738, 2739, 2742, 2743/1, 2753, 2756, 2760 v katastrálním území Horní Ředice.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 

Stavba obsahuje objekty: 
Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší: 
 
Rozsah území je dán návrhem jednotlivých větví, které jsou pro případnou etapizaci výstavby 
rozděleny na větve A, B, C. Navržené větve A a C jsou stavebně řešena jako stezka pro pěší a 
cyklisty. Navržená větev B je řešena jako cyklotrasa – stavebně neřešena, pouze dopravně 
označena. Dle možné etapizace výstavby jsou dále větve rozděleny čísly 1, 2, 3. Toto rozdělení 
je navrženo s ohledem na celistvost jednotlivých úseků ve větvích a umožní tak případné 
rozdělení během výstavby celé stavby na dílčí části. 

• větve A vlevo ve směru staničení I/35 od km 121,1 po km 122,95: 
1 809,10 m (společná stezka pěší + cyklisty) 

• větve B vlevo ve směru staničení I/35 a vpravo I/36: 
373,41 m (cyklotrasa) 

• větve C vpravo ve směru staničení I/36 od km 44,5 po km 44,9: 
229,3 m (společná stezka pěší + cyklisty) 
Celková délka 2,411,81 m 
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Území v místě stavby lze dle ČSN 73 6101 charakterizovat jako rovinaté až mírně zvlněné - do 
5 %. Společná stezka pro pěší a cyklisty jsou navrženy dle funkční skupiny D2 - komunikace s 
vyloučením motoristické dopravy. Stavba je navržena, umístěna podél sběrné komunikace 
druhé třídy. Po dokončení výstavby bude stavba užívána jako místní komunikace s vyloučením 
motoristické dopravy. Společná stezka pro pěší a cyklisty je navržena ve volné šíři 2,50 m — 
jak podél silnice l. třídy, tak i mimo ní tzv. v intravilánu obce Holice. Šířka stezky vychází z 
předpokládané intenzity < 150 cyklistů a < 180 chodců / hod. Bezpečnostní odstup od sběrné 
komunikace je zvažován 0,50 m zasahující do stavby. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných 
překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25 m. Před zahájením prací bude v nutném rozsahu 
návrhu sejmuta ornice v tl. min. 0,25 m (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené 
nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 0,15 m a osety travním semenem. Společná 
stezka pro pěší a cyklisty je navržena z asfaltobetonu. Stezka, chodník je ze strany k vozovce 
lemován novým silničním obrubníkem osazeným na + 12 cm nad vozovkou v intravilánu větve 
C - na + 20 cm v extravilánu větve C, míst určených pro přecházení či nástupů (nájezdů) + 2 
cm. Ze strany k zelenému pásu (v intravilánu) bude nově stezka, chodník lemován 
chodníkovým obrubníkem osazeným na + 8 cm nad obrusnou vrstvou — vytvoření přirozené 
vodící linie. Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40 cm a 
v barevném kontrastu od chodníku — barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky 
silničního obrubníku 8 cm. Stávající sjezdy budou zachovány, pouze dojde k úpravě napojení 
na výše uvedenou silnici. 

Stávající vedení SEK podél trasy stezky bude ve větvi A stranově přeloženo za nově navržený 
nezpevněný otevřený příkop stezky (směrem do pole). Stranová přeložka je uvažována v 
délkách cca 224,0 m a 296,0 m. Podél nového silničního obrubníku u silnice je navržena 
obnova obrusné vrstvy v šíři 1,0 m a 0,5 m v šíři ložné vrstvy s případným doplněním 
konstrukčních vrstev komunikace. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry 
budou zality pružnou asfaltovou zálivkou. 

K ochraně cyklistů a chodců jsou v trase stezky navržena ochranná zábradlí o základní výšce 
1,30 m zhotovená dle TP 186 a doplněna o barevný kontrast červeno - bílá. Zábradlí budou 
opatřena zarážkovou tyčí pro bílou hůl, a to ve výšce 100 mm - 250 mm nad povrchem. 
Mezi jednotlivými větvemi jsou zřízena místa určená pro přecházení, a to přes místní či 
účelové komunikace. Místa určená pro přecházení jsou v šíři stezky. Délky přecházení jsou dle 
ČSN 73 6110 do 7,5 m (včetně odůvodnění na tvar nároží křižovatek a zachování poloměrů 
nárožích pro průjezd vozidel), tak nad 7,25 m. Jejich řešení vychází ze stávajícího tvaru 
křižovatek či nově napojení sjezdu u hasičské zbrojnice. Místo pro přecházení je, ve větvi A, 
doplněno odsazenými signálními pásy o šíři 80 cm a min. délce 1,50 m. Signální pásy budou 
odsazeny o 40 cm od varovných pásů. Sjezdu k požární zbrojnici je řešen dle požadavku ČSN 
73 5710. 
Podél stezky v extravilánu je oboustranně navržena nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m po levé 
straně staničení a 0 0,75 - 1,5 m po pravé straně a příčném sklonu 8 %. Krajnice bude 
zhotovena z R-mat či štěrkodrti. Podél stezky po levé straně ve směru staničení je navržen 
nový otevřený nezpevněný příkop ve sklonech 1:2. Větev B je řešena jako cyklostezka, nejsou 
uvažovány žádné stavební úpravy stávající zpevněné cesty (bývalé I/35). V této části dojde k 
osazení silničního dopravního značení IS 21 - směrová tabule pro cyklisty. 
V km 0,7125 stezky je navrženo překonání vodoteče pomocí osazení železobetonových rámů 
DZR200/110 (světlý vnitřní profil 2x1,1 m), přes které bude stezka přes vodoteč převedena tzv. 
křídla před rámovou konstrukcí jsou navržena z betonových palisád Ø 200 mm. 
Nebezpečná místa budou na trase stezky zabezpečena ochranným zábradlím výšky 1,30 m se 
svislou výplní zhotovena dle TP 186. Po levé straně staničení silnice I/35 v km je navrženo 
nové ocelové svodidlo (z důvodu železobetonových rámů pod stezkou přes vodoteč). Svodidlo 
je navrženo v délce 200,0 m — 100,0 m před i za překážkou. Svodidlo je navrženo JSNH4 - 
H3, za svodidlem bude dle ČSN 73 6101 rozšířena nezpevněná krajnice na 1,5 m. 
Ve větvi A bude místo pro přecházení nově osvětleno 2x LED 70 W svítidly barevného světla - 
žlutá, umístěných na stožárech výšky 6,0 m. Stožáry nasvětlení budou umístěny před 
přecházením 1,0 m. Nově navržená svítidla budou napojena na stávající sloupy VO v místě 
stavby pomocí CYKY kabelů umístěných do kabelových chrániček DNI OO. Celá délka větve 
C bude nově nasvětlena pomocí svítidel s LED technologií namísto stávajících vysokotlakých 
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výbojkových svítidel. Jedná se o instalaci 6 ks stožárů včetně LED svítidel. Projekčně jsou 
uvažovány stožáry výšky 10 m s 1 m výložníkem a svítidly 0 64 LEDS 350 mA. Sloupy jsou od 
sebe osazeny cca 40,0 m. Výpočet svítidel byl proveden v souladu s TKP 15. 
Povrchové odvodnění v místě stavby není návrhem dotčeno. Stávající otevřený nezpevněný 
příkop podél silnice I/35 je návrhem plně zachován a stavba je umístěna cca 75 cm - 150 cm 
od jeho hrany. Nově bude silniční příkop zpevněn betonovou příkopovou tvárnicí např. TBM-Q 
100-600 osazenou do betonového lože C20/25nXF3 min. tl. 150 mm. Podélný sklon příkopové 
tvárnice musí být min. 0,3 % a více se svedením do stávajících propustků pod I/35. Dešťové 
vody ze stezky jsou v extravilánu výsledným sklonem svedeny do silničního příkopu podél I/35 
a novu stezkou. Dešťové povrchové vody z přilehlých polí, luk budou zadrženy novým 
otevřeným zpevněným i nezpevněným příkopem navrženým podél stezky. 

Městský úřad Holice, Stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o pozemních komunikacích), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 
odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona 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 10 dne ode dne doručení tohoto oznámení. 

 
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zároveň s tím v souladu s ust. § 17 
odst. 2 písm. a, b) citovaného zákona v návaznosti na zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších změn, lze podle zvláštního právního předpisu odejmout nebo 
omezit vlastnické právo k pozemku nebo stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k 
pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby pro stezku pro chodce a cyklisty, 
rovněž tak, byla-li stezka pro chodce a cyklisty zřízena na cizím pozemku. 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, že spoluvlastníky dotčených pozemků pro výstavbu 
stezky pro chodce a cyklisty ležící na parc. č. 2451 a 2454 - Jaroslav Rybín a Karel Rybín, 
dále pak parc. č. 2446 všechny nacházející se v katastrálním území Horní Ředice - Čeněk 
Vojtěch a Františka Vojtěchová, u kterých není známa adresa, byl uvedeným osobám 
stanoven samostatným usnesením opatrovník, v podobě Obce Chvojenec, IC: 00273678, se 
sídlem Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách, zastoupené starostkou Jaroslavou 
Píšovou. 

Stavební úřad v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí 
do doby jeho vydání. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holice, 
Stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 08:00 -12:00 a 13:00 - 17:00 a pátek 08:00 - 12:00 
hodin). 

 

Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději 
v zákonem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány 
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, případně důkazy, jinak se k nim 
nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a 
nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
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námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 
podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být stavebním povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému 
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 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. K námitkám 
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního opatření o asanaci území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 
oprávněn při plní úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro 
vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu 
do 50.000,- Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů 
podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo 
osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.   

 
Helena Sedláková v.r.                                    otisk úředního razítka 
vedoucí 
 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Holice a OÚ Horní 
Ředice. 
 
Vyvěšeno dne: …………………………………            Sejmuto dne: ……………………………….. 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení 
dle § 109 odst. 1 písm. a) 
Ing. Tomáš Rak, IDDS: j9d9q8m 
místo podnikání: Truhlářská č.p. 264/22, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7 
zastoupení pro: Dobrovolný svazek obcí Holicka, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách 
 
Dle § 109 odst. 1 písm. c) 
Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh 
sídlo: Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice (2760, 2739, 2753 Horní Ředice) 
Město Holice, IDDS: hwkbrgj 
sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách (2035/1, 2391/22, 2391/35, 2391/28, 2035/7 
Holice) 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz sídlo: Na Pankráci č.p. 
546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle (2391/18, 2391/49, 2391/12, 9149 Holice, 2738, 2742, 
2756 Horní Ředice) 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odl. pracoviště Pardubice, IDDS: 96vaa2e 
sídlo: Jiráskova č.p. 20, 532 02 Pardubice 2 (2391/37 Holice)  
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 (2387/4 Holice) 
VITSOL, s.r.o., 'DDS: 2vzavaz 
sídlo: Hlavní č.p. 17/16, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou (4890/18 Holice, 2560 Horní 
Ředice) 
Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy, správa toků, IDDS: e8jcfsn 
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 (6988/7 
Holice, 2743/1, 2732/2 Horní Ředice) 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, IDDS: u29mvsw 
sídlo: Průmyslová č.p. 450, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3 (2035/47 Holice) 

Ing. Bořivoj Kůla, IDDS: jrhkrqv  
trvalý pobyt: Revoluce č.p. 1564/4, Praha 4 - Modřany, 143 00 Praha 412 (4890/5 Holice)  
Jana Hájková, Pardubická č.p. 22, 534 01 Holice v Čechách (4890/4 Holice) 
Miroslav Srnánek, Klicperova č.p. 781, 534 01 Holice v Čechách (4890/2 Holice) 
Miloslav Opa, Podlesí č.p. 12, 534 01 Holice v Čechách (4890/2 Holice) 
Hana Drašnarová, Horní Ředice č.p. 224, 533 75 Dolní Ředice (6988/6, 6988/8 Holice, 2547, 
2525 Horní Ředice) 

Petr Růžička, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice (2559, 2523, 2522, 2448 Horní Ředice) 
Marta Stuchelová, Na Mušce č.p. 1120, 534 01 Holice v Čechách (2561 Horní Ředice) 
Věra Vašíčková, Na Mušce č.p. 1026, 534 01 Holice v Čechách (2561 Horní Ředice) 
Vratislav Málek, Holubova č.p. 848, 534 Ol Holice v Čechách (2561 Horní Ředice) František 
Rázek, Ostřetín č.p. 50, 534 01 Holice v Čechách (2561 Horní Ředice) 
Jana Jará, Ostřetín č.p. 156, 534 01 Holice v Čechách (2561 Horní Ředice) 
Pavel Rázek, Ostřetín č.p. 50, 534 01 Holice v Čechách,  
tč. Montrose, Ferry St. 65, Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Skotsko (2561 
Horní Ředice) 
Lukáš Rázek, Pod Parkem č.p. 315, 534 01 Holice v Čechách (2561 Horní Ředice) 
Jan Rázek, DDS: nf2uacj  
místo podnikání: Janatov č.p. 35, Lodín, 503 15 Nechanice (2561 Horní Ředice) 
Jiří Přibyl, Vítězná čp. 1046, 534 01 Holice Čechách (2562 Horní Ředice) 
Květa Hlavová, Jiráskova č.p. 550, 534 01 Holice v Čechách (2562 Horní Ředice) 
Jindřiška Karásková, Podhráz č.p. 25, 534 01 Holice v Čechách (2550 Horní Ředice) 
Jiří Karásek, Podhráz č.p. 25, 534 01 Holice v Čechách (2550 Horní Ředice) 
Pavel Karásek, Horní Ředice č.p. 353, 533 75 Dolní Ředice (2550 Horní Ředice) 
Římskokatolická farnost Holice, Jungmannova č.p. 7, 534 01 Holice v Čechách (2524, 2502, 
2501 Horní Ředice) 
Karel Lohniský, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice (2456 Horní Ředice) 
Jaroslava Lohniská, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice (2456 Horní Ředice)  
Miloslav Krpata, Horní Ředice č.p. 70, 533 75 Dolní Ředice (2455 Horní Ředice)  
Martina Krejčová, Miroslavská čp. 354, 533 74 Horní Jelení (2451, 2454 Horní Ředice) 
Viktor Rybín, Míru č.p. 233, 507 23 Libáň (2451, 2454 Horní Ředice) 
Vendula Rybínová, Kout č.p. 562, 517 24 Borohrádek (2451, 2454 Horní Ředice) 
Václav Štěpánek, Horní Ředice č.p. 301, 533 75 Dolní Ředice (2451, 2450, 2454 Horní Ředice) 
VIAGEM a.s., DDS: i4rm79c  
sídlo: Sokolovská čp. 131/86, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 (2451, 2454 Horní Ředice)  
Václav Vik, Josefská č.p. 1044, 534 01 Holice v Čechách (2451, 2454 Horní Ředice) 
Alena Voříšková, Revoluční č.p. 1238, 534 01 Holice v Čechách (2451, 2454 Horní Ředice) 
Marcela Spěváková, Horní Ředice č.p. 255, 533 75 Dolní Ředice (2453 Horní Ředice) 
Vladimír Rabas, Bořice č.p. 63, 538 62 Hrochův Týnec (2453 Horní Ředice) 
Josef Rabas, Bořice č.p. 63, 538 62 Hrochův Týnec (2453 Horní Ředice) 
Hana Medková, Komenského č.p. 129, 533 72 Moravany u Holic (2453 Horní Ředice) 
Šárka Horáková, Horní Ředice č.p. 128, 533 75 Dolní Ředice (2449 Horní Ředice) 
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Jiří Koubek, Horní Ředice č.p. 231, 533 75 Dolní Ředice (2449 Horní Ředice) 
Jan Koubek, Akátová č.p. 140, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21 (2449 Horní Ředice) 
Miroslav Machatý, Horní Ředice č.p. 17, 533 75 Dolní Ředice (2447 Horní Ředice) 
Petra Varinská, Pardubická č.p. 130, Choteč, 533 04 Sezemice (2447 Horní Ředice) 
Renata Hlaváčková, Přemyslova č.p. 595/30, 500 08 Hradec Králové 8 (2380 Horní Ředice) 
Luboš Pavlík, 9. května č.p. 851, 534 01 Holice v Čechách (2379 Horní Ředice) 

Jaroslav Rybín — adresa neznámá (2451, 2454 Horní Ředice) 
Karel Rybín — adresa neznámá (2451, 2454 Horní Ředice) 
Čeněk Vojtěch - adresa neznámá (2446 Horní Ředice) 
Františka Vojtěchová - adresa neznámá (2446 Horní Ředice) 

- opatrovník pro výše uvedené osoby:  
Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu  
sídlo: Chvojenec čp. 30, 534 01 Holice v Čechách 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 OO Brno 2  
ČEZ Distribuce, a.s., DDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
CETIN a.s., DDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19 

účastníci dle S 109 odst. 1, písm. d) stavebního zákona: veřejná vyhláška parc. 
č. 2034/3, 2035/47 a 2035/15 všechny v katastrálním území Holice v Čechách 

Dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69  
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 
Státní pozemkový úřad, odd. správy vodohospod. děl, odd. správy majetku, IDDS: z49per3 
sídlo: Husinecká č.p. 1024/1 la, 130 00 Praha 3- Žižkov 
Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: 
Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního 
dozoru, Pardubice, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v  
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu sídlo: Chvojenec 
č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách 

Městský úřad Holice, OŽP ochrana přírody, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách 
Městský úřad Holice, SÚ územní plánování, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách 
Městský úřad Holice, odbor ŽP vodoprávní úřad, Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách 
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