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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který j e dle
ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a dle ustanovení § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů s p e c i á l n í m s t a v e b n í m
ú ř a d e m pro stavby na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích,
v návaznosti na usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, který stanovil, že správní řízení na výše uvedenou stavbu provede a vydá MěÚ Ústí nad
Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, přezkoumal 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
kterou dne 08.11.2016 podal Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice,
IČ 70892822 (dále jen „stavebník“).
Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení, jež
bylo oznámeno zahájením stavebního řízení ze dne 09.12.2016 pod č.j. MUUO/41348/2016/DSS/pir.
Po přezkoumání a projednání žádosti stavebníka, rozhodl speciální stavební úřad tak, že dle
ustanovení § 115 stavebního zákona vydává

S T A V E B N Í

P O V O L E N Í

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 pohybu nebo orientace.
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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)
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1.
Stavebník, kterým se rozumí též investor a objednatel stavby (viz § 2 ods. 2 písm. c) stavebního
zákona) stavbu provede podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a která je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2.

Termíny: zahájení stavby
ukončení stavby

2017 (po nabytí právní moci )
2019

3.
Případné podstatné změny ve stavbě nesmí být provedeny bez předchozího projednání a
povolení speciálního stavebního úřadu:
a)
stavebník je povinen v žádosti o změnu a doplnění stavby uvést vše potřebné dle
ustanovení § 118 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
b)
v případě, že změna stavby by spočívala v nepodstatných odchylkách od projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení, bude ze strany stavebníka po projednání změny se
speciálním stavebním úřadem zajištěno následné její vyznačení v ověřeném vyhotovení původní
projektové dokumentace a předložení změny k projednání při kolaudačním řízení stavby jako celku.
4.
Stavba bude provedena podle ustanovení § 160 stavebního zákona právnickou nebo fyzickou
osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních
předpisů, určenou na základě výběrového řízení. Název a adresu zhotovitele stavebních prací oznámí
stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5.
Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem
stavebních prací.
6.
Na stavbu budou použity výhradně jen výrobky a materiály s vlastnostmi, které po dobu
předpokládané existence stavby při její běžné údržbě zaručí požadavky uvedené v ustanovení § 156
stavebního zákona. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu
stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v ustanovení § 156 odst. 2
stavebního zákona. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu.
7.
Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi.
8.
Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení a zabezpečena
proti poškození a to i během provádění stavby. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutné
provádět stavební práce podle podmínek správců těchto sítí.
9.
Veškeré vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas
projednány s jejich vlastníky.
10. Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací.
Pokud k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební
mechanizmy musí být před výjezdem na vozovky pozemních komunikací řádně očištěny. Silnice, jejich
součásti a příslušenství nesmí být poškozeny, v opačném případě bude vše uvedeno do původního
stavu.
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11. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací.
12. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník
stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
13. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové plochy předmětné stavby.
Stavba smí být zhotovena pouze na pozemcích, na které se vztahuje toto stavební povolení.
14. Před zahájením stavby bude na začátku a konci stavebního úseku umístěna informační tabule
s vyznačením, kdo je stavebníkem, zhotovitelem stavby, odpovědným pracovníkem zhotovitele a
technickým dozorem stavebníka, jaký je termín výstavby / od – do /. Na informační tabuli budou též
uvedeny telefonní kontakty na právnické a fyzické osoby.
15. Stavební povolení včetně dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po
celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných právnických či fyzických osob.
16. Stavebník, kterým se rozumí též investor a objednatel stavby (viz § 2 ods. 2 písm. c) stavebního
zákona), oprávněná osoba či právnická osoba nebo osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo
odstraňující stavbu, jakož i vlastník stavby, jsou povinni respektovat znění § 2 ods. 2 písm. d)
stavebního zákona týkajícího se mimo jiné i státního stavebního dohledu.
17. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby, bude nakládáno v souladu se
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Ke
kolaudačnímu souhlasu bude předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a dále
budou doloženy doklady o tom, jakým způsobem byly využity nebo zneškodněny.
18. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude
prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízení. Případně vzniklé
škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. Stavba musí být
provedena tak, aby nebyly ohroženy podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
19. Budou zachována ve stavebním úseku všechna stávající dopravní napojení (místní komunikace,
vjezdy a vstupy do nemovitostí); v případě potřeby jejich omezení na nezbytně nutnou dobu bude
toto předem a včas projednáno s vlastníky či uživateli těchto napojení. Po celou dobu stavby bude
zajištěn bezpečný přístup na sousední nemovitosti.
20.

Stromy v blízkosti stavby budou vhodným způsobem chráněny před poškozením.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí,
Odbor životního prostředí ze dne 13.05.2016 pod č.j. MUUO/17061/2016/vel:
 Při stavbě je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením. Zásahy
do ochranného pásma dřevin je možné provádět pouze ze souhlasem orgánu ochrany přírody.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Sekce ekonomické a majetkové
Ministerstva obrany ze dne 07.06.2016 sp.zn. 52540/2016-8201-OÚZ-Pce, zejména:
 Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/315 v celém profilu, její
případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit min. 3 týdny předem s Agenturou
logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy k provedení zvláštních opatření.
23. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného stanoviska Správy a údržby silnic Pk, Pardubice
ze dne 01.04.2016 pod zn. SÚSPk 0104/2016 zejména:
 V místě přechodu pro chodce bude snížena obruba na +2 cm nášlapu a bude proveden signální
a varovný pás. Autobusové zastávky v obci budou doplněny o prvky pro osoby se sníženou
schopností pohybu nebo orientace.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí a.s. Vyjádření Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, Jablonné nad
Orlicí ze dne 19.08.2016 pod č.j. UO/JD/16/1638, zejména:
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 Dojde ke střetu se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., jejíž
existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z geografického inf. systému a případně
je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je povinen projednat podmínky ochrany se
zaměstnancem společnosti VaK pověřeného správou podzemní sítě – p. Jiří Dušek DiS, tel.
463030270.
 Budou dodrženy obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a
elektrického kabelového vedení, podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby a
podmínky pro přeložení PVS uvedené v tomto vyjádření.
25. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 21.07.2016 pod č.j. KRPE-57343-1/ČJ-2016171106.
 Před instalací nového nebo odstranění stávajícího trvalého dopravního značení, bude zažádán
silniční správní úřad o stanovení dopravního značení ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) z.č.
361/2000 Sb. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh změny místní úpravy.
26. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne
17.10.2016 pod zn. 1089729001:
V zájmovém území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí (NN), nadzemní vedení
vysokého napětí 35 kV, linka VN3879, nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110 kV, linka
V1178 a podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN) ve správě ČEZ Distribuce a.s.
 V průběhu stavby a po jejím dokončení nesmí být ohrožen provoz vedení kNN, NN, VN, VVN,
uzemňující soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ.
 Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování
údržby.
 Podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění mají energetická zařízení
ochranná pásma, vedení kNN má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu,
vedení VN 10 m/ VVN 12 m na každou stranu od krajního vodiče, vedení NN nemá ochranné
pásmo.
 před započetím prací požádejte o souhlas s činností v ochranném pásmu energetického
zařízení (pro VVN samostatně).
 Musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE333300, PNE333301, PNE
333302, ČSN 736005 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2).
 Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů).
 Minimální vzdálenost komunikace, veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících
podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být 1 m, u VN/VVN musí být 5 m.
 Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku
ČEZ.
 Zemní práce od vzdálenosti 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití
mechanizace, v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení
kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
 Případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle ust. § 47 energetického zákona
č. 458/2000 Sb., formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 08.04.2016 pod č.j. 579150/16 a ze dne 10.08.2016 pod
č.j. POS Li-572/16 zejména:
 Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., nebo její ochranné pásmo.
 Stavebník zajistí dodržení konkrétních podmínek ochrany SEK stanovené specialistou ochrany
sítě p. Jaromírem Liškou tel. 602413539, CETIN Česká Telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 10.08.2016 pod č.j. POS Li-572/16:
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 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí
platného vyjádření o existenci SEK (579150/16)
 Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník
společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
28. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření správců inženýrských sítí (nacházejících se v místě
stavby či v jejím okolí). Správci jednotlivých inženýrských sítí, pokud tak ještě neučinili, si
provedou případné opravy na svých zařízeních a to nejpozději do zahájení stavby (jinak pak už
výlučně jen po dohodě se stavebníkem a zhotovitelem stavby).
Současně se správci inženýrských sítí upozorňují, že po provedení nového živičného krytu na
silnici nebude silničním správním úřadem povrchový zásah do tělesa komunikace povolen.
29. Stavebník zajistí splnění podmínky vyjádření Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova
125 ze dne 27.05.2016 pod č.j. RMVM-4.42-435/2016:
Výskyt vrcholně středověkých situací se dá důvodně předpokládat. Z uvedených důvodů je
záchranný archeologický výzkum nezbytný.
30. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.
31. Stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona spolu se žádostí o vydání kolaudačního
souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby včetně popisu a zdůvodnění
provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán (zaměření skutečného stavu)
a závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy. Dle ustanovení § 122 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad do 15 dnů ode dne
doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č.18i k vyhlášce 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
32. Před zahájením kolaudačního řízení musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být
předány doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných
vlastností výrobků.
Účastníci řízení:
podle § 109 a), b), stavebního zákona (datovou schránkou):
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
podle § 109 c), d), stavebního zákona (datovou schránkou)
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
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
dle ust. § 109 písm. e) - 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
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Během stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky jednotlivých účastníků řízení.
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O d ů v o d n ě n í
Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend dne
08.11.2016 obdržel návrh na vydání stavebního povolení, kterou podal Pardubický kraj, se sídlem
Komenského nám. 125, Pardubice.
Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad
vycházel z příloh žádosti o stavební povolení, z výpisu z katastru nemovitostí k dotčeným stavbám a
pozemkům, z možností dotčení vlastnických práv vlastníků sousedních pozemků prováděním stavby
a z vyjádření vlastníků technické infrastruktury.
Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům byla prokázána výpisy z katastru nemovitostí a
Smlouvou o podmínkách provedení stavby.
Speciální stavební úřad dne 23.11.2016 výzvou č.j. MUUO/39283/2016/DSS/pir vyzval stavebníka
k úhradě správního poplatku za vydání stavebního povolení.
Speciální stavební úřad opatřením formou oznámení pod č.j. MUUO/41348/2016/DSS/pir ze dne
09.12.2016 vyrozuměl známé účastníky a dotčené orgány o zahájení stavebního řízení a z důvodu, že
upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, stanovil termíny, do kterých mohou
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci své námitky a případné důkazy a termín, do
kterého se účastníci řízení mohou seznámit s podklady rozhodnutí.
Tohoto práva žádný z účastníků ve stanovené lhůtě nevyužil.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek ustanovení § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a
připomínky a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani
nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí (předložené
při stavebním řízení) ke stavbě nejsou zamítavá ani protichůdná a jejich podmínky byly
zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a
ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou
let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavba zahájena.
Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními,
souhlasy a doklady:
Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen těmito stanovisky, vyjádřeními a souhlasy:
1. Vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí
nad Orlicí ze dne 21.07.2016 pod č.j. KRPE-57343-1/ČJ-2016-171106
2. Souhrnné vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 13.05.2016 pod
č.j. MUUO/17061/2016/vel, souhlas ze dne 05.08.2016 pod č.j. MUUO/25933/2016/ŽP,
sdělení ze dne 09.08.2016 pod č.j. MUUO/22477/2016/ŽP/Bu, závazné stanovisko 17.08.2016
pod č.j. MUUO/27361/2016/ŽP/Lin
3. Souhlas MěÚ Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu č.j. MUUO/17060/2016/SÚ/franz ze dne
01.06.2016.
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4. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí
nad Orlicí, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí ze dne 14.07.2016 pod č.j. KHSPA
12034/2016/HOK-UO
5. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí
nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí ze dne 29.04.2016 pod č.j. HSPA-26-399/2016
6. Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
ze dne 10.11.2015 Sp. zn. 46555/2015-8201-OÚZ-PCE
7. Stanovisko Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko,
vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové ze dne
27.10.2015 pod č.j. 2-242/2015-5512HK
8. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 17.10.2016 pod zn. 1089729001
9. Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 08.04.2016
10. Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 05.05.2016 pod zn.
5001285227
11. Vyjádření Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí ze
dne 19.08.2016 pod č.j. UO/JD/16/1638
12. Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, ze dne
08.04.2016 pod č.j. 579150/16
13. Stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 12.08.2016 č.j. PVZ/16/21258/Ka/0
14. Vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ze
dne 18.05.2016 pod č.j. MUUO/17059/2016/DSS/ba
15. Vyjádření Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125 ze dne 27.05.2016 pod č.j.
RMVM-4.42-435/2016
16. Souhrnné stanovisko Správy a údržby silnic Pk, Doubravice 98, Pardubice ze dne 01.04.2016
pod zn. SÚSPk 0104/2016
17. Stanovisko NIPI ČR, o.s. ze dne 16.05.2016 zn. 055/2016/Kap
18. Smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřené mezi stavebníkem, kterým je Pardubický
kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice a Obcí Jehnědí ze dne 07.09.2016 zn.
S/OM/1268/16/LŠ.

P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si
adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena,
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje
Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, odvolání se
podává u MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad
Orlicí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti podání
uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
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nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
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.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo
v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které
účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marta Pirklová

„Otisk úředního razítka

Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení

Za vydané rozhodnutí byl stavebníkovi stanoven správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 bod 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč.

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
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
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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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