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Dle rozdělovníku

-veřejná vyhláška-
ROZHODNUTÍ

o pRoDLoUžENí puqTNosl úzeuruíno noznooruurí

Dne 18 .04.2016 poÉal_Ing.Jiří Hejl IČO 49313908 56156 Horní ČermnáI53 žádost o prodlolůern
platnosti územního rozhodnutí o umíŠtění stavby pod označením :

- Rekonstrukce a pŤístavba stávajícího zemědělského objektu Hejlova mlýnna jeho změna
uŽiváni na penzion s nabídkou agroturisticlých aktivit, nové zpevněné plochyo COV, retenční
nádň na dešt'ovou vodu, přípojka vodovodu

- celkové rozměry hlavn_ího 9bj9kt9 3\|5m 135,31m, výška hřebene + 10,55 m, celková zastavěná plocha objektu
614,8 m2 , plocha nových zpevněných itloch 750,0 m2 , celkový fuočet pevných lůžek pro ubytování 32
na pozemcích stp.ě.108, ppě.9o9/L (909 PK), ppé.838t2, ppě.912, ppě.gLO/L,
ppě. 910/3 , ppě. 918 , ppě. 3905/1 (px) , v kgt. Území Horní Cermná
Stavba obsahuje : - Stav. objekty :

SO.č. - Obiekt A zastavěná plocha 202.6 mz. obestavěný Drostor 1.586"00 m2 . užitná olocha 399.8 m2
SO.ě. - Ob'iekt B zastavěná ňlocha 150.2 m2 " obestavěnÝ brostor 740-00 m2 - ižitná olócha 94_60'm2
§q ě. - O^!j.e\t Q _rpsta_v_el4 illqcha 262',0 m2 , obestavěný ilrostor l .360,0 mŤ , užitná'plocha 2íÍ6,0 m2
SO,ě. - Obiekt COV 3200 E3O + kanalizace
SO.č. - Objekt retenční nádrž
SO.č. - Zpevněné plochy
SO.ě. - Zbevněné blochí, - oarkoviště
SO.ě. - Vodovodni pripójká
Dispozice - dále viz PD 10 ubytovacích jednotek, byt správce

Územni rozhodnutí bylo vydano dne 06.04.2010 pod čj. OuDC 234l20I0lSU-04l330lP a nabylo právni
moci dne 10.05.2010. Lhůta platnosti do 10.05.2012. Platnost prodloužena rozhodnutím Cj.:UmDC-
25412012 Sp.zn.:SU/28l2012lP-I40 ze dne 30.04.2012. Navrhovatel podal žádost o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí z důvodu, že na objekt ,,C" nebylo dosud vydano stavební povolení u
něhož se realizace předpokládá nejdříve za3 roky.
Úřad městyse Dolní Čermná, jako příslušný stavební uřad podle § 13 odst.l písm.g/ , § 190 odst.l
zákona čís.183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, vplatném znéní, (dále jen stavební
zékon), podle § 93 odst.3 stavebního zákonarozhodl podané žádosti o prodloužení územního rozhodnutí
takto:

platnost územního rozhodnutí
na stavbu pod označením

- Rekonstrukce a přístavba stávajícího zemědělského objektu Hejlova mtýnq a jeho změna
tňivání na penzion s nabídkou agroturistických aktivit, novó zpevněné plochy, COV, retenční
nádň na dešťovou vodu, přípojka vodovodu

- celkové rozměry hlavního objektu 31,25m 135,31m, výška hřebene + 10,55 m, celková zastavěná plocha objektu
614,8 m2 , plocha nových 2pevněných Ploch 750,0 m2 , celkový ločet pevných lůžek pro ubytování 32
na pozemcích stp.ě.108, ppě .9o9/L (9O9 PK), ppé.838t2, ppé.9L2, ppě .gtT/t,
ppě. 910/3, ppě.918, ppě.3905/1 (PK) , v kat. Území Horní Cermná
Stavba obsahuje : - Stav. objekty :

SO.č. - Obiekt A zastavěná plocha 202"6 m2. obestavěný Drostor 1.586.00 m2 . užitná olocha 399.8 m2
SO.č. - Objekt B zastavěná filocha 150:2 m2, obestavěný irrostor 740,00 mz ,Úžitnáplbcha 94,60'm2
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§q.Š. - O^H."lit Q ^"g$uy_"t 4 plgc_ha 262,0 m2, obestavěný prostor 1.360,0 m2 , užitnáplocha 286,0 m2
So.č. - ob.iekt CoV 3200 E3o * kanalizace
SO.č. - Obiekt retenční nádrž
SO.č. - Zóevnéné nlochv
SO.č. - Zbevněné'plochí, - oarkoviště
SO.č. - Vbdovodni pripójt<á
Dispozice - dále viz PD 10 ubytovacích jednotek, byt správce

se prodlužuje do 10.05.2020.
Okruh účastníků řizení byl stanoven podle §27 odst.l písm.a) zákona č.50012004 Sb., správní řád,
v platném znérlt.

odůvodrrění
Dne 18 .O4.2016 poial.Ing.Jiří Hejl IČO 49313908 561 56 Horní Čermná l53 žádost o prodloužení
platnosti územního rózhodnutí o umíŠtění stavby pod označením :

- Rekonstrukce a přístavba stávajícího zemědělského objektu Hejlovq ml;fna a jeho zména
u!ív.áni na penzion s lrabídkou agroturistických aktivit, nové zpevněné plochy, ČOV, retenóní nádržna
dešťovou vodu, přípojka vodovodu

- celkové rozměry hlavního objektu 31 ,25m 1 35,31 m, rnýška hřebene + 10,55 m, celková zastavěná plocha obiektu
614,8 m2 , ploc,ha norných zpevněných Ploch 750,0 m2 , celkový iločet pevných lůzét pro uoytováni sŽ
na pozemcích stp.č.108, ppč .9O9/l (909 PK) , ppč.838/2, ppč.912, ppč .97o/I,
ppč. 910/3, ppč. 91B, ppč . 3905/1 (PK) , v katastrálním území Horní Cermná
Stavba obsahuje : - Stav. objekty :

§9.§. - 9Fj"!.t 4 zastavěná 
;

A zastavěná plocha 202.6 m2. obestavěnÝ orostor 1.5l
B zastavěná ilocha 150:2m2. obestavěnÝ brostor 740

SO.č. - Obiekt A zastavěná plocha 202,6 m2 . obestavěný prostor l .586.00 m2 . užitná olocha 399-8 m2
SO.č. - Ob-iekt B zastavěná ilocha 150.2 m2. obestavěnÝ brostor 740.00 m2 . ižitná olócha 94-60'm2
§9.§ - O^!.tsbt 9 :ustq"^"ll b_lqqhu 262,0 m2 , obestavěný irostor l .360,0 m2' , užitná'plocha 2Š6,0 m2SO.č. - Objekt Q zastavěná illocha 262',0 m2, obesta
§q.Ě.-qbj..kt COV 3200 

-E3O + kanalizace
SO.č. - Objekt retenční nádrž
SO.č. - Zpevněné plochy
SO.č. - Zbevněné 'ptochí - oarkoviště
SO.č. - Vodovodni pripójká
Dispozice - dále viz PD 10 ubytovacích jednotek, byt správce

Stavební uřad opatřenim ze dne 06.05.2016 zaháiil Ťizeni o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
Oznémil jej yšém.;rynýry účastníkům řizerll á dotčeným orgánům v'eřejnou vyhláškou smožností
vyjádřit se nejpozději do 15 dnů ode dne doručení.
V pruběhu íizeni nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.
Stavební úřad dal účastníkům Ťízeni možnost wiádřit se kpodkladům rozhodnutí dle ust.§ 36 odst.3
správního řádu a to do 5 pracovních dnů po skoňČení termínir pro podávání námitek a připorirínek.
Y řízení o prodloužení platnosti územního roáodnutí nebyly ziištěny žádné okolnosti, které by bránily
prodloužen1 této lhůty; nikdo z účastníků řizeni ani dotEenýóh orÁant nevznesl zíane na.ňitkv aňi
připomínky. Proto bylo rozhodnuto.tak, jak je uvedeno ve výrókové Části rozhodnutí

Pouěení
platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební
obdobné rozhodnutí podle stavebního Žákona nebo zvláštních právních
s využitím územi pro stanovenÝ úěel.. nebo bvlo-li stavební n-ebo iiné
anébo byla-li podaná žádost 2arnitnita po thůtě platnosti uzerru{ího

Proti tomuto rozhodn9Jí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, o{boru majetkovému a stavpbního řádu Krajského.uřadu Pardubického kraie, 532
1l Pardubice a to podáním u štavebního uřadu Uřadu městyse Dolní Cermná, který rozhodnuti vydal.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Úřadu městyse Dohí Čermná a Obce Horní Čermná, na
jejimŽ Územi je zámér umí,stěn, a též způsobem umožňujícím dálkoý přístup. Patnác{ým dnem po vyvěšení
písemnosti na úřední desce Uřadu městyse Dolní Cermná, se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě
splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vlvěšeno dne: 17.06.2016 Sejmuto dne :

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí.
Razítko.

ú zemni rozhodnutí oozbÝvá
povolení, ohlášení nébo jine
předpisů, nebylo-li zapoéato
povolovací íízeni zastaveno
roáodnutí.



-3l3-

9:_"Ťs"s_lila,p;o "y.uŤ."ní 
a podán^í 7práy o vyvěšení p9yl4uj9,.že tato písemnost byla zveřejněna způsobem

umožňujicim dálkov,ý přístup, podle § 25 odst.2 zákona 50012004 Sb. (spráÝní řád).

Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

- Úraa městyse Dolní Čermná + veřejná vyhláška
- Obecní úřad Horní Cermná + veřejná vyhláška

Poruči se:
Učastníci řízenj ; dle § 85 o_Sll^stayebního zákona( do vlastních rukou) :

- Qbec Horní Cermná _ lDDS:y6ebmw + veřeiná whláška
- Uřad Městyse Dolní Cermná lDDS:pxkber4 " + vóřeiná whláška
- Miroslgv Balcar sídliště Pgažská 2882 580 0l Havlíčkfiv Bród
- Miloš Silar 561 56 Horní Cetmná 263
- Miroslav Doleěek 561 56 Horní Čermná267
- Zdenka Doleěková 561 56 Horní Cermná 267
- PharmDr.fiana Heilová 56l 56 Horní Čermná 153
- Miroslav Silar 56l 56 Horní Cermná l9l

:'

- Účastníci řízení podle § 85 odst.2 stavebního zél<onaveřejnou vyhláškou

Na vědomí
Dotěené orgány státní správy :

- }4ěs19\ý.úryq odbor živ_o1níhq prosťedí 563 01 Lanškroun IDDS:27tbq25
- Hasičský záchranný sborPK Teplého 1526 53002 Pardubice IDDS:48taa69
- Krajská hygienická stanice Smetanova 562 0I Ústí nad Orlicí IDDS:23wai86
-PovodÍLabe státnípodnik VítaNejedlého95l/8 50003 řIradecKrálové IDDS:dbyt8g2

-QETIN Českátelekomunikačníinfrastrukturaa.s. Olšanská 268116 13000 praha3 -Žizkov IDDS:qa7425t
- QPal,1+buce, a.s.Teplická 87418 405 02 Děčín 4 IDDS:v9Suq|,
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská499/I 657 02 Brno -I-DDSjnnyjs6

- Vodovody a kanalizace a s. Slezská 350 561 64 Jablonné n Orl nls:wrsúýzz
- Úraa městyse . Dolní Čermná IDDSpxkber4
- Obec Horní Cermná 561 56 Horní Cermná lDDS:y6ebmyv

- spis SU

9,qr"Í Rťatek_vyměře1 podle zákona čís.634/2004 Sb.,o.správních p,oplalcích, veznění pozdějších předpisů podle položky,l7 odst.1
písm. D, Pozn. bod.6 sazebníku správních poplatků v celkové výši 10.000,- Kč.

/,? 1K, l/ 
vedoucí ,tuuábrriho úřadu

Jiří pecháček


