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O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ HO ŘÍZENÍ
Dne 03.10.2018 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend přijata
žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen
"stavebník“), v zastoupení právnickou osobou Valbek, spol. s r.o. IČ 48266230, se sídlem
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, o stavební povolení stavby:

"Úpravy silnice I/17 v Obci Stradouň“,
v rozsahu stavebních objektů 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 190 Dopravní značení
– část příslušná k silnici II/305,
na pozemcích p.č. 735/30, 735/33, 735/37, 735/38, 735/36, 735/19, 735/29, 735/27, 718/1, 718/30,
329/2, 251/14, 421/1, 423/4, 716, 672/19, 747, 672/18, 776/1, 776/2, 625/11, 676/1, 679/2 a st.p.č.
101 v k.ú. Stradouň.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení, které bylo pro nedostatky žádosti
a připojených podkladů usnesením přerušeno. Dne 13.11.2018 bylo učiněno doplnění chybějících
zákonem požadovaných náležitostí.
Doplněním zákonem požadovaných náležitostí byly odstraněny nedostatky žádosti a v řízení je
pokračováno.
K předmětné stavbě byl vydán Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu
a územního plánování, souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, ze dne 01.04.2016, pod
č.j. MUVM/10513/2016, s vydáním rozhodnutí o povolení předmětné stavby, pro jejíž umístění bylo
vydáno rozhodnutí o umístění stavby ze dne 16.07.2015 pod č.j. MUVM/23429/2015, jehož
platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 12.10.2017 pod č.j. MUVM/32602/2017.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:
Předmětem povolované stavby jsou stavební objekty 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 190 Dopravní
značení – část příslušná k silnici II/305.
Stavba „Úpravy silnice I/17 v obci Stradouň“ je podmíněnou stavbou pro stavbu „Rychlostní silnice
R35 Časy – Ostrov“. Ve vazbě na ustanovení § 17 odst. 1 zák. o PK se jedná o stavbu veřejně
prospěšnou.
Druh a účel stavby stavebního objektu „SO 102 - Úpravy na silnici II/305“: jedná se o úpravy silnice
II/305 v křižovatkách se silnicí I/17 v obci Stradouň. Křižovatka ve směru na Vinary bude
zmenšena a tvořena dvěma odbočovacími pruhy šířky min. 4,5 m, oddělenými zeleným ostrůvkem.
Pod silnicí II/305 bude pod větví křižovatky proveden nový propustek DN 600 v délce 24,4 m
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s revizní šachtou v zeleném ostrůvku. V křižovatce ve směru na Radhošť bude vybudován dělící
ostrůvek. Ostrůvek bude proveden s dlážděním z žulových kostek, lemovaný silničním obrubníkem
s výškou nášlapu min. 18 cm.
Druh a účel stavby stavebního objektu „SO 134 - Chodníky v obci Stradouň“: jedná se
o rekonstrukce a prodloužení chodníků podél silnic II/305 a I/17. Podél silnice II/305 vpravo bude
od hřbitova vybudován chodník šířky 1,5 metru, který dále povede podél silnice I/17, kolem
autobusové zastávky s upravenou šířkou nástupiště 2,0 m, až k přechodu pro chodce přes silnici
I/17, naproti mateřské škole. Na protější straně silnice I/17 dojde k rekonstrukci a rozšíření
chodníku podél levé strany silnice I/17, od obecního úřadu až po křižovatku se silnicí II/305 ve
směru na Radhošť. Dále dojde k rekonstrukci levostranného chodníku podél silnice II/305 a I/17
v úseku kolem parkoviště u motorestu až po předmostí přes řeku Svařenka.
Chodníky budou upraveny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zajišťujících bezbariérové užívání staveb. Od přechodu pro chodce bude souběžně
v chodníku před mateřskou školou osazeno ocelové zábradlí.
Druh a účel stavby stavebního objektu „SO 135 - Chodníky v křižovatce silnic I/17 x III/30523“:
jedná se o zřízení oboustranných chodníků podél silnice I/17 včetně nástupišť autobusových
zastávek, a to vlevo od připojení silnice III/30523 na silnici I/17. Od vyústění pozemní komunikace
s cyklotrasou č. 4192 na silnici I/17, bude vlevo v úseku po sjezd k č.p. 29, zřízen podél silnice I/17
chodník.
Druh a účel stavby stavebního objektu „SO 190 - Dopravní značení“: jedná se o stálé svislé
a vodorovné dopravní značky umístěné a vyznačené na silnici II/305.
Podrobnější informace z hlediska technického řešení, postupu a podmínek realizace předmětné
stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností Valbek, spol. s r.o.
IČ 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, s oprávněným projektantem
Ing. Tomášem Klimentem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.
Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2019 a předpokládaný termín dokončení stavby je
prosinec 2020.
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, jako speciální stavební
úřad příslušný ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst.
4 písm. a) a § 16 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu
s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení, zahájení stavebního řízení pro stavbu s názvem
"Úpravy silnice I/17 v Obci Stradouň“, v rozsahu stavebních objektů 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
190 Dopravní značení.
Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění,
upouští speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od
ohledání na místě a od ústního projednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky popřípadě
důkazy nejpozději do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
podmínek pro její realizaci.
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Speciální stavební úřad současně se zahájením stavebního řízení účastníkům řízení sděluje
v souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, že mají možnost se před vydáním rozhodnutí
ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty
k podání námitek. Po uplynutí lhůty pro seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální úřad
rozhodne ve věci.
Do podkladů rozhodnutí včetně projektové dokumentace lze nahlédnout u Městského úřadu
Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, v ulici Jiráskova č.p. 179 , v kanceláři č. dv.
201, ve dnech pondělí a středa v době 8-11.00 hod. a 12.00-16.30 hod., v úterý a čtvrtek v době
od 8-11.00 a 12.00-13.30 hod., nebo v jiném termínu po předchozí telefonické dohodě na tel.
č. 465 466 246.

POUČENÍ:
V souladu s ustanovením § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení 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. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek;
k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
V souladu s ustanovením § 114 odst. 2 stavebního zákona se 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 nepřihlíží.
Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen na výzvu oprávněné úřední osoby předložit
průkaz totožnosti ve smyslu § 36 odst. 5 správního řádu. Nechá-li se některý z účastníků řízení
zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Podání námitek musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend
Obdrží
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4; v zastoupení Valbek, spol.
s r.o. Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona
Pardubický kraj, Komenského 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Obec Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona
Bubeníčková Marie, Dr. Fikejze 1115, 56501 Choceň
Bubeníček Jiří, Koutníkova 211/10, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové
účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/66, 400 01 Ústí nad Labem
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účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona
Vopařil Rudolf, Stradouň 84, 538 63 Chroustovice
Vopařilová Danuše, Stradouň 84, 538 63 Chroustovice
Zimmermann Aleš, Stradouň 108, 538 63 Chroustovice
Kalousková Jana, Červená 42, 561 51 Letohrad
Talácko Robert, Škrétova 39, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto
Kárníková Radka, Stradouň 29, 538 63 Chroustovice
dotčené orgány
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, 566
01 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí
nad Orlicí
Policie ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, Praha 6, 160 01
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