Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu a životního prostředí, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 32
spis.zn.:
č.j.:
spis. znak
vyřizuje:
tel:

MUVM/17405/2015
MUVM/18852/2015
328.3
Petr Machata
465 466 167

Vysoké Mýto, dne 8.6.2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci č.p. 546/56
140 00 Praha-Nusle

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha-Nusle,
kterého zastupuje IBR Consulting, s.r.o., IČO 25023446, Sokolovská č.p. 352/215, 190 00 PrahaVysočany
(dále jen "žadatel") podal dne 26.5.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Úpravy silnice I/17 v obci Stradouň"
na pozemku st. p. 69/1, 101, parc. č. 133/1, 251/8, 251/13, 329, 331/3, 421/1, 423/4, 434/21, 625/3,
672/18, 672/19, 676/1, 676/3, 676/13, 676/14, 679/2, 716, 718/1, 718/29, 718/30, 735/19, 735/27, 735/29,
735/30, 735/31, 735/32, 739/23, 747 v katastrálním území Stradouň. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Stavba se skládá z následujících stavebních objektů a předmětem tohoto územního řízení jsou jen objekty
podléhající umístění, které jsou níže uvedeny tučným písmem:
SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ ZASTÁVEK BUS
SO 010 OPRAVY STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ
SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 101 ÚPRAVY NA SILNICI I/17
SO 102 ÚPRAVY NA SILNICI II/305
SO 134 CHODNÍKY V OBCI STRADOUŇ
SO 135 CHODNÍKY V KŘIŽOVATCE SILNIC I/17 X III/30523
SO 180 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 301 ODVODNĚNÍ SILNICE I/17
SO 430 PŘELOŽKA VO + MR NA KŘIŽOVATCE SILNIC I/17 A II/305
SO 431 PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VO
SO 450 MECHANICKÁ OCHRANA KABELOVÉHO VEDENÍ O2
SO 460 SSZ U OBECNÍHO ÚŘADU
SO 520 OCHRANA STL PLYNOVODU
SO 701 PŘÍSTŘEŠKY ZASTÁVEK BUS
SO 760 VÝMĚNA OKEN
SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
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Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1
stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
8.7.2015.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Vysoké
Mýto, úřední dny Po a St 7,30 - 17,00 hod).
Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady pro vydání
rozhodnutí, po výše uvedeném termínu tj. od 9.7.2015, po dobu sedmi dnů, v kanceláři č. 302 stavebního
úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, 566 32 Vysoké Mýto-Město a vyjádřit se
k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po dané
možnosti seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí stavební
úřad ve věci následně rozhodne.
Žadatel stavebnímu úřadu předloží do dne 8.7.2015 následující podklady nezbytné pro řádné
posouzení podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
•

Doklad o provedené úhradě správního poplatku ve výši 20.000,- Kč. Správní poplatek je možné
uhradit na účet Městského úřadu Vysoké Mýto zřízeného u KB, číslo účtu 19-1327611/0100,
variabilní symbol 2121361, nebo osobně v pokladně Městského úřadu Vysoké Mýto. Správní
poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 17 odst. 1 písm.
f) 20.000,- Kč.

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 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 územním rozhodnutím 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„Otisk razítka“

Ing. Luboš Karmín v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu plných 15 dnů, tj. den vyvěšení a svěšení se
nepočítá.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Tato písemnost byla dne ………… zveřejněna na elektronické úřední desce na adrese ……………….......

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky, IDDS)
IBR Consulting, s.r.o., IDDS: i2gbcjm
Obec Stradouň, IDDS: y64b7vt
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, IDDS)
Marie Bubeníčková, Stradouň č.p. 62, 538 63 Chroustovice
Zdeněk Bubeníček, Čajkovského č.p. 918/18, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
Jiří Bubeníček, Koutníkova č.p. 211/10, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Rudolf Vopařil, Stradouň č.p. 84, 538 63 Chroustovice
Jana Kalousková, Červená č.p. 42, 561 51 Letohrad
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 67, 68, 104, 121, parc. č. 134/2, 251/9, 276/3, 328/1, 328/3, 328/5, 330/2, 330/3, 420,
424/2, 434/20, 434/22, 608/2, 608/4, 608/5, 609/1, 632/5, 632/6, 636, 651/8, 651/9, 672/49,
676/4, 676/5, 676/15, 677/3, 735/21, 735/25, 756 v katastrálním území Stradouň
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Stradouň č.p. 2, č.p. 84 a č.p. 108
dotčené orgány (dodejky, IDDS)
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, - územní plánování, B.
Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto,, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí,
IDDS: 47jbpbt
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jiráskova č.p. 179, Litomyšlské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, IDDS: 23wai86
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: ndihp32
Česká republika-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk
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k vyvěšení na úřední desku (dodejky, IDDS)
Městský úřad Vysoké Mýto, vyvěšení na úřední desku, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 32 Vysoké Mýto
Obecní úřad Stradouň, Stradouň č.p. 98, 538 63 Chroustovice

