Městský úřad Chrast
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Výroková část:
odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast' jako stavebď úřad věcně a místně
pffslušný podle $ 13 odst. 1 písm. f) zákona č.I83I2N6 Sb., o územnímplánovrání a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), podle $ ó4 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/20M Sb.,
správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů (dálejen ,,správní řád..)

přerušuje
do 10.12.2010

územnířÍzenízahájené podáním žádosti dne 18.05.2010 o vydání územníhorozhodnutí o umístěď
stavby:

Rychlostní si|nice R35 Časy - Ostrov . Provizorní napojení na ďlnici V17
(dále jen ''stavba'') na pozemcích parc. č. 1lli 1, 11Il2, 113|1,
11319, rl3110, 113111, l13l12, rr3l13, rr3n4, rr3t15, rr3n6,

II3t2, I13t3' 113t4, 1I3t5, 113|6, II3t8,
lr3tt'l, r14tr, It4t6, rI5t14, tr6, r23tz,
12313,724/r,125/r,34912,36011,360/10,363,364tr,36412,3671r,373,374n,380/1,3gO/2,394,396,
399, 400, 40U\ 401/2,403, 404, 4r0n, 4r0t3,41015, 41016, 41017, 432, 435, 4361r, 43612, 439, 439t2,
444,45zvkatastrálnímúzemíaobciostrov'parc. č.44olI,440/2,440/5,44ot.7,MOtI7'44Ot22.441lz3'
440/24,7I8/l,7I8l9,7I8lI0 v katastrálním územía obci Stradouň, parc. č. I52, 154, I67t2, I6]t1,
168lI,168|2,373,382,383 v katastrálďm územíopočno nad Loučnou a obec Trsusnov, kterou podalo
Ředite|ství silnic a dďnic Čn, rČ 65993390, Na Pankráci č.p. 546/5ó, Nusle, 140 00 Praha 4,
IBR Consulting, s.r.o., IČ25023uó, Vaňurova č.p. 505, 4ó0 01 Liberec 3,

kterého zastupuje
(dále jen''žadatel'').

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci č'p.546/56' Nusle, 140 00 Praha 4.
odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územnířízen. Při veřejném jednání
konaném dne 19.10'2010 se účastnftřízenÍ obec Stradouň vyjádřila, že zřejmě změni své vyjáďení a
podané námitky ke stavbě, ale konečnévyjádření podáažpo projednání v nové- zastupitelstvu-ou""
1po
volbách) a to v druhé polovině měsíce listopadu. Jelikož by|a ze strany tohoto účastnftapodána zásadní

Č j.

st3tolsl+tzoto

st-r.2

niímitka u umístěníprovizorního napojení komunikace R35, by| žadate| vyzván dle $ 45 zákona č.
500/2006 Sb', aby po opětovném projednání s obcí Stradouň zajistil a stavebnímu úřadu doložil nové
vyjádření dle závěru usnesení zastupitelstva obce Stradouň a tímto opatřením rozhodl o přerušení řízení.
Do doložení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Stradouň bude v řízení polrračováno'
Stavební úřad rozhodl,jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí, zapolůitíustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci Íízení- dalšídotčenéosoby: účastníciřízení dle $ 85 odstavce 1 a odstavce 2 stavebního
zákona,

Poučeníúčastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, oddělení
stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle $ 76
odst' 5 správního řádu odvolánínemá odkladný účinek.

Ing. Jiřina Smejdová
vedoucí odboru rnýstavbv a životního orostředí

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřednídesce v obci ostrov, Stradouň, Trusnov a městě Chrast
po dobu 15 dnů a občanébudou vyrozuměni o tomto opatření způsobem obvyklým (tímto žádáme
obecní úřad ostrov, Stradouň, Trusnov a Městský úřad Chrast o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední
desce a o zveřejnění na internetu dle $ 2ó zákona ě. 50012004 Sb.) a zárovei žá,dáme o zpětné zzs|ání
stavebnímu úřadu.
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Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení,

obdrží
účastníci(dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Panlaáci č.p.546|56, Nusle, 140 00 Praha 4
IBR Consulting, s.r.o., IDDS: i2gbcjm
Obec Ostrov, IDDS: puaa473
Obec Trusnov, IDDS: vkqazka
obec Stradouň, IDDS: y64b7vt

Účastnftům Íízenise dle ust. $ 85 odst. 2 stavebního zákona: vlastnílďm pozemků nebo stavby na
kteých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo těm, kdo mají jiné věcné právo k pozemku nebo

stavbě a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbiím na nich
můžebýt územním rozhodnutím pffmo dotčeno a osobiím, o kteých tak stanoví právní předpis se toto
opatření doručuje podle $ 92 odst. 3 stavebního zákola veřejnou vyhláškou dle ust. $ 25 odst. 1 správnítro
řádu vyvěšením na úřednídesce Městského úřadu Chrast, obecního úřadu ostrov, Stradouň a Trutnov po
dobu 15 dnů.

dotčenésprávní úřady
Městslcý úřad Vysoké Mýto, IDDS:47jbpbt
(všem dotčeným orgánům d. odborum majícív dikci - dopravu, životníprostředí, přírodní prostředí,
ekologie prostředí, lesy, vodní hospodiířství, odpady, ovzduší,územní plánování a regionální rozvoje,
stavební řád, památkovou péči)

