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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390,
zastoupený Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice, kterého na základě plné moci zastupuje společnost Valbek, spol. s.r.o., se sídlem Vaňurova
505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, zastoupená Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti, podal
dne 9.10.2017 u zdejšího Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, odboru dopravy a silničního
hospodářství žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Úpravy silnice I/17 v obci Stradouň“
Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
SO 101 Úpravy silnice I/17
SO 180 Dopravní opatření
SO 190 Dopravní značení
SO 301 Odvodnění komunikací
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako orgán místně příslušný podle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný
speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 15 písm. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 16 odst. 1 a
§ 40 odst. 3d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) projednal žádost ve stavebním řízení, jež bylo zahájeno dne 9.10.2017,
a po přezkoumání žádosti podle § 111 stavebního zákona a na základě jejího posouzení rozhodl takto:
Stavba: „ Úpravy silnice I/17 v obci Stradouň “, zahrnující stavební objekty: SO 101 Úpravy silnice I/17,
SO 180 Dopravní opatření, SO 190 Dopravní značení, SO 301 Odvodnění komunikací, která řeší úpravy
stávající silnice I/17 na průtahu obcí Stradouň, se podle § 115 stavebního zákona
povoluje.
Předmětem stavby jsou stavební úpravy na silnici I/17 na průtahu obcí Stradouň. Stavba je podmíněnou pro
stavbu "Dálnice D35 Časy - Ostrov". Vzhledem k tomu, že na konci stavebního úseku stavby dálnice D35 za
obcí Ostrov dochází k provizornímu svedení dopravy na stávající silnici I/17, lze předpokládat zvýšení
intenzity dopravy v obci. Stavební úpravy provedené v rámci této stavby jsou navrženy tak, aby zvýšily
bezpečnost chodců a zároveň znemožnily projíždět obcí vyšší rychlostí.
Stavba obsahuje čtyři stavební objekty. Jedná se o stavební objekty, jejichž povolení je ve věcné i územní
příslušnosti Krajského úřadu Pardubického kraje jako speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy.
_____________________________________________________________________________________________________
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa 8 – 17 hod.
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Stručný popis stavebních objektů:
SO 101 Úpravy silnice I/17
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávajícího asfaltového krytu na silnici I/17 v rozsahu této stavby, zřízení
odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo na silnic I/17, zřízení zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obce,
vybudování nových zálivů zastávek BUS a s tím spojené rozšíření stávajícího tělesa silnice I/17.
SO 180 Dopravní opatření
Pro zajištění stavebních prací na silnici I/17 a souvisejících stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí je
navrženo dopravní opatření v průběhu výstavby.
SO 190 Dopravní značení
Stavební objekt řeší obnovu a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.
SO 301 Odvodnění komunikací
Stavební objekt řeší odvodnění upravované silnice I/17. Pro odvodnění je zvolen stávající způsob odvodnění
pomocí příkopů a klasické kanalizace včetně uličních vpustí. Trasa odvodnění je vedena převážně ve stávající
trase s vyústěním do vodního toku Svařenka. Na základě požadavku správce toku - Povodí Labe, s.p. jsou na
zaústění příkopů do dešťové kanalizace navrženy lapáky splavenin s nornou stěnou, a před vyústěním
dešťové kanalizace do vodního toku je navržena šachta s vestavěným stavítkem, uliční vpusti s košem na
splaveniny a s kalovým prostorem.
Správní řízení se týká stavebních objektů, k jejichž povolení je ve věcně a místně příslušný Krajský úřad
Pardubického kraje jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ostatní stavební objekty, které nejsou součástí silnice I. třídy,
nejsou předmětem tohoto stavebního povolení a budou povoleny příslušným stavebním úřadem
v samostatném správním řízení.
Na stavbu byla vypracována projektová dokumentace ve stupni DSP (č. zak. 14-LI33-007, 02.2016)
společností VALBEK, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
Stavba bude realizována na pozemcích (trvalý zábor):
SO 101:
parc.č. 133/1, 251/13, 331/3, 434/21, 672/18, 676/1, 676/3, 676/14, 679/2, 716, 718/1, 718/29, 718/30,
katastrální úřad Stradouň.
SO 301:
parc.č. st. 101, 133/1, 331/3, 421/1, 672/18, 718/1, 739/23, 747, 672/19, 423/4, katastrální území Stradouň.
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona identifikovaní níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou
být přímo dotčena prováděním stavebního záměru (sousední pozemky):
SO 101:
parc.č. 735/27, 735/19, 331/3, 676/1, 676/3, 718/1, st. 101, 133/1, 251/13, 421/1, 423/4, 434/21, 672/18,
672/19, 679/2, 716, 718/29, 718/30, 739/23, katastrální území Stradouň.
Stavebník má k pozemkům právo založené smlouvou, která opravňuje stavebníka provést rekonstrukci
včetně rozšíření silnice na výše uvedených pozemcích. K záboru jiných pozemků bez souhlasu jejich vlastníků
nedojde.
Stavba bude realizována na výše uvedených pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka nebo na částech
pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou. K vlastní realizaci stavebního záměru musí
mít stavebník potřebná práva ke konkrétnímu pozemku či stavbě. Pozemky, ke kterým stavebník nezíská
vlastnické či jiné právo, nebudou stavbou dotčeny.
Realizace stavby vyžaduje dočasný zábor pozemků v těsné blízkosti stavby z důvodu přístupu na staveniště.
V případě potřeby si zhotovitel stavby zajistí souhlas vlastníků sousedních nemovitostí se vstupem na
pozemky. Před zahájením prací bude vytyčen obvod staveniště (trvalý zábor) a bude provedeno jeho
vyznačení a zajištění proti jeho nepřekročení.
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V prostoru staveniště nebo v jeho těsné blízkosti se dle vyjádření správců sítí nacházejí tyto inženýrské sítě
ve vlastnictví či správě společností:
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 2
Obec Stradouň, Stradouň č.p. 98, 538 63 Chroustovice
Jiné inženýrské sítě nebo zařízení se v prostoru předmětné stavby či v její blízkosti nenacházejí.
Tyto inženýrské sítě budou před zahájením stavby vytyčeny, ochráněny a dle potřeby přeloženy (podle
schválené projektové dokumentace) na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Přeložky těchto
sítí nejsou předmětem tohoto stavebního řízení.
Realizace výše uvedených stavebních objektů je plánována v roce 2019 – 2021.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavením úřadem ve stavebním řízení.
Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu projektanta a povolení
stavebního úřadu.
2. Na stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu a
ustanovení stavebního zákona.
3. Před zahájením stavby bude na stavbě umístěna informační tabule, která bude obsahovat označení
stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele stavby, technického dozoru
stavebníka a termín dokončení stavby.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu osob na staveništi.
5. Stavebník je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle
ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a postupovat v souladu s ustanovením § 14 a § 15 uvedeného zákona.
6. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné technické normy a předpisy, zejména ČSN 73 6101 a
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.
7. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění
stavebních prací. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací
předem projednané a schválené přístupové cesty.
8. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle projektu stavby organizací či osobou k tomu
oprávněnou. Po dobu výstavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo.
9. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník, jehož jméno oznámí stavebník stavebnímu úřadu
před zahájením stavebních prací.
10. Za odborné vedení realizace stavby bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem stavebních prací.
Zhotovitel sdělí stavebnímu úřadu jméno odborně způsobilé osoby odpovědné za vedení stavby.
11. Stavebník je povinen stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby. Stavba bude zahájena po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. K vlastní realizaci stavebního záměru musí stavebník získat potřebná práva
ke konkrétnímu pozemku či stavbě. Pozemky, ke kterým stavebník nezíská vlastnické či jiné právo, nesmí být
stavbou dotčeny.
12. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky.
13. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen požádat správce všech sítí dotčených stavbou o
vytýčení průběhu podzemního vedení. V ochranném pásmu nadzemních a podzemních vedení je nutné
provádět stavební práce dle podmínek správců těchto sítí. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem
správce sítí o zahájení stavebních prací dotýkajících se těchto zařízení.
14. Stavba bude v plném rozsahu respektovat stávající inženýrské sítě, vč. jejich ochranných pásem. Tato
zařízení v prostoru stavby musí být před zahájením prací zajištěna tak, aby nedošlo k jejich poškození a to i
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během provádění stavby a byla dodržena ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.
Způsob ochrany, podmínky případného střetu s podzemním zařízením a nevyhnutelné přeložky je stavebník
povinen zajistit dle podmínek a dohody s příslušným správcem sítě. Před zahájením stavebních prací je
stavebník povinen požádat formou objednávky o ověření průběhu inženýrských sítí příslušného správce
(aktualizace vyjádření o poloze a vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou podle
§ 153 stavebního zákona). Vyznačení polohy inženýrských sítí musí být provedeno přímo na staveništi.
15. Stavebník zajistí, aby pracovníci, kteří budou provádět práce, byli prokazatelně seznámeni s polohou
stávajících inženýrských sítí.
16. Zemní práce prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být prováděny ručně, bez použití
nevhodných mechanizačních prostředků. Odkryté zařízení musí být řádně zabezpečeno proti poškození při
práci i proti poškození nepovolanou osobou. Bez ochrany podzemního zařízení nesmí být tato pojížděna
vozidly. Bez souhlasu správce podzemního zařízení nesmí být snižována či zvyšována vrstva zeminy nad
tímto zařízením. Každé případné poškození podzemních zařízení je nutno neprodleně ohlásit příslušnému
správci sítě.
17. Před zakrytím obnaženého podzemního vedení je nutno přizvat správce sítě ke kontrole, zda nebylo
zařízení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. O provedené kontrole musí být
sepsán protokol, který je stavebník povinen předložit ke kolaudačnímu řízení.
18. S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími. Zhotovitel stavby
vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se
stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a
způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence, která bude předložena při
kolaudaci stavby.
19. Při provádění stavební činnosti musí být postupováno podle ustanovení § 22 - § 24 zákona č. 20/1987 Sb.
o státní pozemkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), které se týkají
archeologických výzkumů a nálezů. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit
záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na
dotčeném území provést záchranný archeologický průzkum. Archeologický nález i naleziště musí být podle
§ 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do obhlídky AÚAV ČR, nejméně však po dobu
pěti pracovních dnů po učinění oznámení.
20. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a 5a)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dřeviny v blízkosti stavby musí být zabezpečeny tak, aby
nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů (např.
bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy).
21. Definitivní dopravní značení musí být provedeno nejpozději k termínu kolaudace stavby, popřípadě
k předčasnému užívání stavby, na základě „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, o
které stavebník požádá v dostatečném předstihu před zahájením stavby.
22. Stavebník zajistí dodržení podmínek ze souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby v ochranném
pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 1091833557 ze dne
20.03.2017.
23. Stavebník zajistí dodržení podmínek z vyjádření k povolení stavby společnosti RWE Distribuční služby,
s.r.o. č.j. 5001286290 ze dne 20.04.2016.
24. Stavebník zajistí dodržení podmínek z vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecných
podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
č.j. 534124/17 ze dne 13.02.2017.
25. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky těchto dotčených orgánů:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního a život. prostředí č.j. MUVM/23429/2015 ze dne 16.07.2015
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí č.j. MUVM/9930/2016/OSÚ-2 ze dne 05.05.2016
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje č.j. KRPE-27271-1/ČJ-2016-17000DP ze dne 17.06.2016
ČR – Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů sp.zn. 2458/60599/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne
16.03.2017
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26. Stavba bude prováděna za částečné uzavírky silnice I/17. Stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací požádal silniční správní úřad o vydání rozhodnutí
na uzavírku a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doplněna situací
s návrhem přechodného dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČR dopravního inspektorátu
Chrudim.
27. Stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby dbal zvýšené pozornosti při provádění stavebních prací tak, aby
nedošlo k ohrožení, případně znečistění podzemních a povrchových vod závadnými látkami.
28. Pro příjezd stavební techniky, odvoz zeminy a navážení stavebního materiálu na stavbu jsou určeny
stávající silnice I/17 a II/305.
29. Při výstavbě bude dbáno na to, aby nedocházelo ke znečištění vozovek, v případě znečištění silnice bude
toto znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na silnici
řádně očištěna. Po dobu výstavby nesmí být na silnici ukládán žádný stavební materiál ani zemina z výkopu.
30. Při provádění stavby musí být zachováno komunikační napojení na stávající silnice a zachovány sjezdy k
jednotlivým objektům. Veškeré vstupy na cizí pozemky budou včas projednány s jejich vlastníky.
31. Vybourané hmoty a přebytečný materiál, který nebude možno využít na staveništi, budou odváženy na
řízenou skládku, jejíž režim to umožňuje. Vyfrézovaný materiál ve vlastnictví stavebníka bude ŘSD ČR předán
a dále využit. Materiál nevhodný k dalšímu zpracování bude uložen na řízené skládce v souladu s jejím
provozním řádem.
32. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízení. Případné
vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
33. Na stavbu mohou být použity pouze jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a
životního prostředí. Doklady o vhodnosti použitých výrobků předloží stavebník při závěrečné kontrolní
prohlídce.
34. Na stavbě budou prováděny kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle předloženého plánu kontrolních
prohlídek stavby.
35. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu před ukončením prací požádat o vydání kolaudačního
souhlasu. Stavebník požádá písemně o provedení řízení min. jeden měsíc v předstihu. Pro vydání
kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná
zvláštními právními předpisy a doloží dokumentaci skutečného provedení stavby.
36. Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být předány
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.
37. Stavebník zajistí zaměření skutečného provedení stavby a zhotovení geometrického plánu pro majetkové
vypořádání stavby. Stavebník na základě geometrického plánu zajistí zavkladování změn do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.
38. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
nebude stavba zahájena.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- stavebník podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, zastoupené na základě plné moci
společností VALBEK, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
- vlastník pozemků, na kterých má být stavba provedena, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k tomuto pozemku právo věcného břemene, může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno, podle § 109 písm. b) c) d) stavebního zákona:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Obec Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, 128 00 Praha
Jana Kalousková, Stradouň 1, 538 63 Chroustovice
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GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 2
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Připomínky byly zapracovány do výroku rozhodnutí.
O d ů v o d n ě n í:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Pardubicích obdržel návrh na
vydání stavebního povolení od stavebníka – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145
05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, zastoupeného Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, se
sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, kterého na základě plné moci zastupuje společnost Valbek, spol.
s.r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, zastoupená Ing. Ladislavem Šimkem,
jednatelem společnosti dne 9.10.2017. Speciální stavební úřad žádost o stavební povolení usnesením ze dne
10.11.2017 přerušil, neboť stavebník nedoložil doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené
smlouvou provést stavbu v souladu s § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Stavebník dále požádal o
prodloužení lhůty k doplnění žádosti, vzhledem k tomu bylo správní řízení opět usnesením přerušeno dne
12.02.2018 a na základě žádosti ještě dne 16.04.2018. Stavebník získal doklad prokazující vlastnické právo
k pozemkům a dne 01.10.2018 požádal o pokračování správního řízení. Opatřením ze dne 22.10.2018
stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dle ustanovení § 112 stavebního zákona všem účastníkům
řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení, bez ústního jednání, s možností uplatnění námitek
nejpozději do 10 dnů od obdržení tohoto oznámení. Současně s tím speciální stavební úřad oznámil
účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí lhůty k podání
námitek. 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 úřad v provedeném
stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek § 112 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.
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení
v souladu s § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení stavebního povolení formou veřejné
vyhlášky (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).
Na stavbu vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, územní
rozhodnutí č.j. MUVM/23429/2015 ze dne 16.07.2015; platnost územního rozhodnutí byla prodloužena
rozhodnutím č.j. MUVM/32602/2017 ze dne 12.10.2017. Stavebník ke stavebnímu řízení doložil souhlas
s vydáním rozhodnutí o povolení stavby od Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí č.j. MUVM/10513/2016 ze dne 1.04.2016.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.
Podle § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být
provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, e)
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Stavební úřad usoudil, že níže vyjmenovaní účastníci mohou
být dotčeni na svých právech:

6

- stavebník podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doporučeně):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, zastoupené na základě plné moci
společností VALBEK, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
- vlastník pozemků, na kterých má být stavba provedena, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k tomuto pozemku právo věcného břemene, může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno, podle § 109 písm. b) c) d) stavebního zákona (doporučeně):
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Obec Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, 128 00 Praha
Jana Kalousková, Stradouň 1, 538 63 Chroustovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 2
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- vlastník sousedního pozemku a ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být jeho vlastnické právo k věcnému břemenu prováděním stavby přímo dotčeno
podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
parc.č. 735/27, 735/19, 331/3, 676/1, 676/3, 718/1, st. 101, 133/1, 251/13, 421/1, 423/4, 434/21, 672/18,
672/19, 679/2, 716, 718/29, 718/30, 739/23, katastrální území Stradouň.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f)
identifikováni ve výroku pouze označením pozemku či stavby dle katastru nemovitostí.
Dokumentace stavby byla zpracována autorizovanou osobou a splňuje požadavky stanovené vyhláškou
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu a podmínky rozhodnutí o umístění stavby.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Připomínky jednotlivých účastníků řízení byla zapracovány do výroku rozhodnutí.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu:
Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů nejsou ke stavbě zamítavá ani protichůdná a jejich podmínky
byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a rozhodl jak ve výroku uvedeno.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
nebude stavba zahájena.
Poučení k odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu dopravy ČR v
Praze s podáním na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Lhůta podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne od dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.
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Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád).
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

Za stavební povolení byl stanoven správní poplatek dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka
č. 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000,-Kč, který byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka:
Ověřená projektová dokumentace stavby (paré č. 2); stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního
povolení.
Vyřizuje: Ing. Salaba, oprávněná úřední osoba, tel. 466 026 134

Doručí se:
Účastníci řízení:
Účastník řízení podle § 109 odst. a) stavebního zákona (doporučeně):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, zastoupené na základě plné moci
společností VALBEK, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Účastníci řízení podle § 109 odst. b) c) d) stavebního zákona (doporučeně):
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Obec Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, 128 00 Praha
Jana Kalousková, Stradouň 1, 538 63 Chroustovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 2
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Účastníci řízení podle § 109 odst. e) f) stavebního zákona (veřejná vyhláška):
parc.č. 735/27, 735/19, 331/3, 676/1, 676/3, 718/1, st. 101, 133/1, 251/13, 421/1, 423/4, 434/21, 672/18,
672/19, 679/2, 716, 718/29, 718/30, 739/23, k.ú. Stradouň.
Dotčené orgány:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a ÚP, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a siln. hospodářství, Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto
Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, OSDP, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
ČR – Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury,
Teplého 1899, 530 59 Pardubice (Sp.zn. 2458/60599/2017-8201-OÚZ-PCE)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
Na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 2 Pardubice
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K vyvěšení na úřední desku:
Krajský úřad Pardubického kraje, z d e
Obecní úřad Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů veřejnou vyhláškou.

Krajský úřad Pardubického kraje a Obecní úřad Stradouň žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po
jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o
následné navrácení tohoto rozhodnutí po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí na Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského 125, 532 11 Pardubice.
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Pardubického
kraje.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů veřejnou vyhláškou.

Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: …………………..…………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky – stavebního povolení.
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