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Pardubický kraj Krajský úřad Pardubického kraje 
Odbor majetkový, stavebního řádu a investic 
Komenského nám. 125 

  532 11 Pardubice 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o zahájení stavebního řízení 

Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČO 70892822 podal dne 08.11.2016 
u Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend 
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

„Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016“ 

SO 128 – Přeložky chodníků Jehnědí 
 

na p.p.č.1297/1, 1297/26, 1297/24, 95/5, 95/4, 1275, 1297/3, 111/2, 111/3, 1297/15, 1264/7, 
1301/2, 1297/14, 74, 65/4, st. 198, 65/2, 1297/20, 1297/13, 1297/16, 14, 5/2, 1307/1, 1018/6, 

1297/7, 1342/4, 1297/17, 1264/16, 1264/10, 1264/22,1297/12, st. 133, 1297/8, 1297/11, 1297/6, 
1264/15, 1264/1, 1297/5, 1264/12, 132/2, 39/1, 39/2, 1264/22 v k.ú. Jehnědí 

 
 
Žádost byla dne 05.12.2016 doplněna o požadované podklady (doklad o zaplacení správního 
poplatku).  
 
Stavebník má k výše uvedeným pozemkům vlastnické právo nebo právo založené smlouvou. K záboru 
jiných pozemků bez souhlasu jejich vlastníků nedojde. 
 
Stručný popis stavby: 
Jedná se o úpravu chodníků v obci Jehnědí na rozhraní s komunikací, výškové dorovnání ploch po 
osazení nových silničních obrub, úpravy sjezdů. V místě přechodu pro chodce bude snížena obruba 
na +2cm nášlapu a bude proveden signální a varovný pás. Upravovány budou také autobusové 
zastávky v obci, kde budou doplněny prvky pro osoby se sníženou schopností nebo orientace. 
 
Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací na dotčeném území. Ke stavbě byl dán 
podle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souhlas 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu pod č.j. MUUO/17060/2016/SÚ/franz ze dne 
01.06.2016. 
 
Projektovou dokumentaci stavby zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 
Sokolovská 100/94, Praha 8 (osoba s autorizací – Ing. Zdeněk Tesař ČKAT 0012736 – autorizovaný 
inženýr pro dopravní stavby) 
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Dnem podání u stavebního úřadu bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně 
a místně příslušný správní orgán podle ust. § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a na základě tohoto ustanovení uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Městem 
Ústí nad Orlicí a Obcí Jehnědí č.j. KrÚ 64570/2016 ze dne 06.10.2016, a dle ustanovení § 15 zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s ustanovením § 112 
stavebního zákona zahájení stavebního řízení. 
 
Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona od ústního jednání a místního šetření. 
 
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. 
 
Pokud dotčený orgán, jehož stanovisko bylo k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení získáno 
před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, 
že se stavbou souhlasí. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na MěÚ odboru dopravy, silničního hospodářství a správních 
agend (Mírové nám. čp. 7) v Ústí nad Orlicí (v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 hod. do 
16.00 hod.) Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 
 
Speciální stavební úřad současně se zahájením stavebního řízení účastníkům řízení oznamuje, že mají 
možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle ust. § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a to ve lhůtě do 10 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty 
k podání námitek. Tato lhůta 10 dnů již neslouží k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření 
k podkladům rozhodnutí speciální stavební úřad rozhodne ve výše uvedené věci. 
 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marta Pirklová 
 
 
 
 
Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru 
v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení 
 
 
Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona (datovou schránkou, doručenkou): 
Pardubický kraj Krajský úřad Pardubického kraje Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice 19 
Obec Jehnědí, č.p. 3, Jehnědí, 56201 Ústí nad Orlicí 1 (také k vyvěšení na úřední desce) 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 13000 Praha 3 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502 Děčín 2 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí 
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Vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou): 
1293/35, 832/11, 616/2, 832/2, 817, 95/1, 95/2, 95/4, 95/5, 1264/1, 1264/2, st. 56, 93/1, 92, st.59, 
91, st. 2, 90/1, 111/2, st. 124, 88/2, 1297/4, 111/6, 111/3, 1297/15, 1301/2, 135/2, 76/3, 76/1, 
75/1,75/2, 1264/20, 74, 1288/17, 1297/25, 1297/19, 1264/7, 1297/11, 128/3, 1297/10, 1297/9, 
67/1, st. 48, 65/3, 131/1, st. 120, 132/2, st. 133, 132/1, st. 14/1, 134, 1297/12, 1264/14, 39/2, 39/1, 
st.40, 37/1, 37/2, 1264/8, 139/3, 1264/22, 143, 29/2, st. 39, 35, 34, 147, 148, 154, 157, 159, 14, 13, 
5/6, 5/2, 26/2, 161/1, 162/2, 1264/10, 1264/16, st. 118, 1297/7, st. 32/1, st.32/2, 167/1, 1342/4, st. 
141, 169/6, 1342/5, st. 143, 169/2, st. 144, 169/3, st. 145, 169/4, st. 147, 182/6, 169/10, 169/13 
v k.ú. Jehnědí 
 
 

Dotčené orgány státní správy (datovou schránkou): 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje DI, Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí 
MěÚ Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí 
MěÚ Ústí nad Orlicí Stavební úřad, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí 
 

Dále obdrží (datovou schránkou): 

SÚS Pardubického kraje, Třebovská 333, 562 03 Ústí nad Orlicí 
Haskoning DHV, Czech republik, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 
NIPI ČR o.s., Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje 
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………..  Sejmuto dne: …………………….. 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
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