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Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
Vaše č.j.:

Naše č.j. :

Ze dne:

Číslospisu: 3954/2018

MUUO/33376/2018/DSS/ba

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:
Místo:

Spis. značka: dss-staveb/3954/2018
Poc. listů:
16
Poč. příloh: O
Poč. lis. př. : O

Pardubický kraj

Miloslava Bartošová
465 514 341
bartosov@muuo. cz
02. 11. 2018
Ústí nad Orlicí

TOTOROZfíQ

^^SS^P

Í^

^^Se^-^

Komenského náměstí 125

53002 Pardubice

^č. -,
VEŘEJNÁVYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městskýúřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, kterýje dle
ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) žák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dálejen
"zákon o PK"), 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 či álním stavebním úřadem pro stavby na silnicích II. a lil. třídy, místních a
veřejné přístupných účelových komunikacích, přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu,

kterou dne 12. 07. 2018 podal Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ
70892822, zastoupený na základě plné moci panem Ing. Rudolfem Drnčen jednatelem společnosti

SILNIČNÍPROJEKTspol. s r. o., Šumavská31, IČ46968822 (dálejen "stavebník"). Žádostbyla dne
26.07. 2018doplněnao požadovanépodklady.

Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení jež
bylo oznámeno zahájením stavebního řízení dne 31. 08. 2018 pod č.j. MUUO/23122/2018/DSS/ba.
Po přezkoumání a projednání žádosti stavebníka, rozhodl speciální stavební úřad tak, že dle
ustanovení § 115 stavebního zákona vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ
na stavbu: "Modernizacesilnice 11/315 Hrádek- Ústínad Orlicí"

na pozemcích p. p. č. 97/1, 97/8, 32/4, 67/1, 63/2, 63/5, 67/5, 32, 6, 97/7, 93/3, 135/7, 42/1, 42/6,
67/3, 85/6, 40/1, 39, 41/1, 135/1, 135/4, 135/5 katastrálního území Gerhartice
na pozemcích p. p. č. 166/4, 167/2 katastrálního území Kerhartice nad Orlicí
na pozemcích p. p. č. 2476/1, 2269/1, 2274/1 katastrálního území Ústí nad Orlicí
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stavební ob"ekt :

SO 101 - 11/315 KM 22, 655 - 23, 920 Hrádek - Kerhartice
SO 102 - 11/315 KM 23, 920 - 25, 832 Kerhartice - Ústí
SO lil - trvalé dopravní značení
SO 112 - zabezpečení provozu

kterou projekčně zpracovala společnost SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.. Šumavská 31, Brno (osoba
s autorizací - Ing. Rudolf Drnec ČKAIT1000311 - obor dopravní stavby).

Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací na dotčeném území. Na stavbu bylo
vydáno Městským úřadem stavebním úřadem Ústí nad Orlicí, podle úst. § 96b odst. 3 zákona'č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, závaznéstanovisko zedne 12. 07. 2018 pod č.j.

MUUO/21631/2018/SÚ/franz.

Stavebník má k některým výše uvedeným pozemkům vlastnické právo a právo založené Smlouvou o
podmínkách provedení stavby. Dle úst. § 184a zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu se k řízení souhlasy vlastníků pozemků nedokládají, je-li pro získání potřebných práv
k Pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměrstanoven účelvyvlastnění zákonem (veřejně
prospěšné stavby). Dle úst. § 17 zákona 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, dálnice, silnice a

místní komunikace l. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné
stavby. K záboru pozemků během stavby bez souhlasu jejich vlastníků nedojde.
Stručný popis stavby:

Předmětná stavba se nachází v trase stávající silnice 11/315 mezi Hrádkem a Ústí nad Orlicí v jejím
pasportním staničení 22, 655-25, 832. Leží na území města Ústí nad Orlicí v katastrálních územích
Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí a Ústí nad Orlicí. Délka úpravy činí 3 177 m. V rámci modernizace

bude provedeno frézování a zesílení vozovky, v úsecích s neúnosným podložím, deformacemi

povrchu a ti-hlinami bude konstrukce vozovky vybourána a vyměněna za zcela novou. Dojde
k výměně příčných propustků, reprofilaci příkopů a vykácení stromů rostoucích v bezprostřední

blízkosti vozovky Po dokončení stavební části bude instalováno nové dopravní značení a záchytné

bezpečnostní zařízení. Stavba nevyvolá potřebu přeložek inženýrských sítí.
Pro provedení stavbyse stanovují tyto podmínky:

l. 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 kteráje
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Termíny:

zahájení stavby-r. 2019
ukončení stavby - r. 2020

3. Případné podstatnézměnyve stavběnesmí býtprovedeny bezpředchozího projednání a povolení
speciálního stavebního úřadu:

a) stavebník je povinen v žádostio změnua doplnění stavby uvéstvše potřebné dle ustanovení
§ 118 stavebního zákona.

b) v případě, že změna stavby by spočívala v nepodstatných odchylkách od projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení, může stavební úřad stavebníkovi na základě
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žádosti obsahující popis navrhovaných nepodstatných odchylek sdělit, žezměnu projedná při
vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí dle ustanovení § 118 odst. 7
stavebního zákona.

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
oznámí stavebník s eciálnímu stavebnímu úřadu řed zahá'ením stavebních raci.

raď

5. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem
stavebních prací.

6. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník

stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. U stavby financované z veřejného rozpočtu,
kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický'dozor
stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního
předpisu (žák.č. 360/1992Sb.)

7. 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 úst. § 156
stavebního zákona. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou
kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v úst. § 156 odst.

2 stavebního zákona. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu.

8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména žák. č. 309/2006 Sb" ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob
na staveništi.

9. 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
provádětstavební prácepodle podmínek správcůtěchtosítí.

10.Veškeré vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas
projednánys jejich vlastníky.

11. Při výstavbě bude ctbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací. Pokud
k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební

mechanizmy musí být před výjezdem navozovky pozemních komunikací řádně očištěny. Pozemní
komunikace, jejich součásti a příslušenství nesmí být poškozeny, v opačném případě bude vše
uvedeno do původního stavu.

12. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací. Pro příjezd na staveniště budou používány schválené přístupové
komunikace a cesty, které budou předem projednána s vlastníky (správci) těchto komunikací.

13.Stavba bude prováděna za úplné uzavírky, zhotovitel stavby požádásilniční správní úřad (MěÚ
Ústí nad Orlicí), min. 30 dní před uzavřením silnice, o vydání povolení na úplnou uzavírku včetně
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s.tanoye n!objÍzdnetrasy- žádost bude obsahovat Přílohy uvedené
vyhl. č. 104/1997 Sb., (k zákonu o PK),ve znění pozdějších předpisů.
.

v

ustanovení § 39 odst. 2 prav.

14.Zhotovitel požádá MěÚÚstí nad Orlicí, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení

přechodné úpravydopravního značení dle ustanovení § 77 zákona361/2000Sb, o provozu"na

pozemních komunikacích. Návrh dopravního značení bude odsouhlasen Policií ČR, 'barevně a

provedením bude odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb, kterou se provádějí pravidla'provozu~na

pozemních komunikacích.

IS.Stavebník požádá MěÚÚstí nad Orlicí odbor dopravy (před vydáním kolaudačního souhlasu min.

60 dní)^ o stanoveni místní úpravy dopravního značení (umístění nového trvalého dopravního

zrl.ačení)'. které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odsť. 3 a 5

zák.č.361/2000 Sb" o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací

s návrhem dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČRDl Ústí nad Orlicí. Barevně'!
provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

16.Před zahájením stavbymusí stavebník zajistitvytyčení prostorovéplochypředmětnéstavbypodle
projektu stavby organizací či osobou k tomu oprávněnou. Hranice'záborů pozemků'budou

viditelněoznačenya zhotovitel stavbyzajistíjejichnepřekročeni. Stavbasmí býtzhotovenapouze
^a_poz^mc!ch', na kterě sevztahuje toto stavební povolení. Podobu výstavby nesmí být dotčeny

Pozemka ke kterým nemá stavebník právo. Výsledky vytyčení budou ověřeny oprávněným

zeměměřičským inženýrem.

17. Před zahájením stavby bude na začátku a konci stavebního úseku umístěna informační tabule
s vyznačením, kdoje stavebníkem, zhotovitelem stavby, odpovědným pracovníkem zhotovitele a
technickým dozorem stavebníka, jaký je termín výstavby / od - do /. Na informační tabuli budou
téžuvedenytelefonní kontakty na právnickéa fyzickéosoby.

18 Stavební povolení včetně dokumentace a stavebního deníku musí být nastavbě k dispozici po
celoudobuvýstavbykekontrole k tomu oprávněnýchprávnickýchčifyzickýchosob.

19.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
neboodstraňující stavbu,jakoži vlastník stavby,jsoupovinnirespektovatznění§ 2 ods.2'písm. ď)

stavebního zákona týkajícího se mimo jiné i státního stavebního dohledu.

20.S veškerými odpady, které vzniknou v průběhuprovádění stavby, bude nakládánov souladu se
žák. c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Ke
kolaudačnímu souhlasu bude ředložen řehled od adů které vzniknou 'ři stavební č-innostiT
dálebudoudoložen doklad atom -ak'mz ůsobemb l v užit nebozneškodněn

21. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude

prováděnatak,abynedocházelokeškodámnasousedních pozemcích a zařízení. Případně'vznikle
skody_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.
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22. Budou zachovánave stavebním úsekuvšechna stávající dopravní napojení (místní komunikace,

vjezdy na sousední pozemky); v případě potřeby jejich omezení na nezbytně nutnou dobu bude
toto předem a včas projednáno s vlastníky či uživateli těchto napojení.

p.ro"p je.?d stavební tech"il<y, odvoz zeminy a naváženi stavebního materiálu se určuje stávající

silniční síť.

24.Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

odboruživotního prostředí zedne01.07.2016podč.j. MUUO/20522/2016/ŽP/vel, zejména

oř ánu ochran

řírod

a kra'in :

- při stavběje třeba respektovat podmínky ochranydřevin před poškozováním a ničením podle§ 7
odst. l zákona. Práceje třeba provádětv souladu s ČSN839061, která řeší ochranu stromu, porostů

a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě kácenidřevin rostoucích mimo les stanovené

velikosti je podle § 8 odst. l zákona možné provádětpouze na základěřádného rozhodnutí místně

příslušného orgánuochranypřírody. Městskéhoúřadu ÚstínadOrlicí. Zadřeviny smýcenéz důvodu

výstavby budev souladu s úst.§ 9 pdst. l zákonapředepsána náhradní výsadba."

25.Stavebník zajistí splnění podmínek závaznéhostanoviska - souhlasu k umístění stavbydo50m od
okraje lesa Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 19. 07. 2018 Dod č. i.
MUUO/23889/2018/ŽP/grim:

- při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona

- stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem

- nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů

- po nabytí právní moci územního rozhodnutí požádáinvestor Městský úřad Ústí nad orlicí o vydání
rozhodnutí o dočasném odnětí podobuvýstavby (§ 15, 16, 17a 18zákonač.289/1995 Sb.o lesích).
Náležitosti žádostijsou uvedeny v § l vyhlášky MZeč. 77 ze dne 18. března 1996

- podokončení stavby požádáinvestor nazákladěGPo rozdělení lesních pozemků a následněpožádá
o vydám rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15, 16, 17 a 18
zákona 289/95 Sb., o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § l vyhlášky MZe č. 77 ze dne 18.
března 1996

26.Stavebník zajistí splnění podmínek závaznéhostanoviska Městskéhoúřadu ÚstínadOrlicí, odboru

životního prostředí ze dne 25. 06. 2018 pod č.j. MUUO/20070/2018/ŽP/Mol a ze dne 26.07. 2018
pod č.j. MUUO/20304/2018/ŽP/Mol:

- v terénu bude žadatelem vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročeni.
Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenouv souhlasu

- předpokládaný termín ukončení dočasného odnětí-realizace stavby je rok 2020

- v místě^stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdydo hloubky 25 cm o celkové
kubatuře 31, 5 m3

- skrytévrstvy zeminy budou na nákladyinvestora využity takto: ornice skrytá z plochy celéhozáboru

tj. cca 31,5 m3) bude použita ke zpětnému ozelenění nového zemního tělesa výšejmenované

komunikace

- o činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětnémvyužití
??^. i!lvest01' stavby stavební Protokol (stavební deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky MZP č.
13/1994 Sb, kterou seupravují některépodrobnosti ochrany zemědělskéhopůdního fondu

- žadatelje povinen písemně oznámitrealizacizáměrunejpozději15dnůpřed jehozahájením (§ 11
odst. 4 písnz b) zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě
Městskémuúřadu Ústí nad Orlicí
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- případné poškození odvodnění či závlahbude uvedeno do původního stavu investorem
- žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona)
doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je toto závaznéstanovisko podkladem, a to do 6
měsíců ode dne nabytí právní moci

- dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou částí se stal souhlas
s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v souhlasu
(odstavec l zákona) nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21) zákona
ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví
podle § 11 zákona. Povinný k platbě odvodů je ten jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití.
Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.
27. Stavebník zajistí splnění podmínek závaznéhostanoviska Městskéhoúřadu Ústínad Orlicí, odboru
životního prostředí ze dne ze dne 26. 07. 2018 pod č.j. MUUO/20304/2018/ŽP/Mol:
- v terénu bude žadatelem vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročeni.
Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenou v souhlasu

- předpokládanýtermín ukončení dočasnéhoodnětí - realizacestavbyje rok 2020
- v místě stavby bude provedena skrývkavrchní kulturní vrstvy půdyo celkovékubatuře 31 m3
- skryté vrstvy zeminy budou na náklady investora využity takto: ornice skrytá z plochy celého zaberu
(tj. cca 31 m3) bude uložena na pozemku v bezprostřední blízkosti stavby v k. ú. Gerhartice
- bude zamezeno znehodnocení skrývky mechanizačními prostředky, smísením s podorničními
zeminami a výkopky

- po ukončení nezemědělské činnosti na pozemcích budou odstraněny veškeré stavby a hmotné
zbytky, které by bránily rekultivaci

- na upravených pozemcích budou zahájeny a plynule prováděny jednotlivé činnosti a opatření
technické a biologické rekultivace dle schváleného plánu rekultivace, který je nedílnou součástí
tohoto závazného stanoviska

- o činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném využití
povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č.
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
- po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany ZPF, který vydal
rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF, že byla rekultivace ukončena, aby mohlo být
provedeno převzetí rekultivovaných pozemků vlastníky a aby mohla být ukončena povinnost platit
odvody za odnětí této půdy

- budou dodržovány jednotlivé body provádění prací dle schváleného plánu rekultivace
- žadatel je povinen písemně oznámit realizaci záměru nejpozději 15 dnů před jeho zahájením (§ 11
odst. 4 písm. b) zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě
Městskému úřadu Ústí nad Orlicí

- případné poškození odvodnění či závlah bude uvedeno do původního stavu investorem

- žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona)
doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je toto závaznéstanovisko podkladem, a to do 6
měsíců ode dne nabytí právní moci

- za dočasné odnětí půdy se v souladu s § 11 zákona předepsán odvod ve výši 53. 515, - Kč ročně.
V souladu s § 9 odst. 9 zákona je výše odvodů stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu

bude stanovena v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona. Rozhodnutí o odvodech vydá
Městský úřad Ústí nad Orlicí

- k zaplacení odvodu je povinná osoba (dálejen povinný), které svědčí oprávnění k záměru, pro který
byl vydán souhlass odnětím půdy

- dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, nový povinný k platbě odvodů oznámí a
doloží orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, v tomto
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případě Městskému úřadu Ústí nad Orlicí, tuto změnu, a to do l měsíce od této změny. Platební
povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí

právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platběodvodů uložena novému povinnému
28. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru
životního prostředí ze dne 15.06. 2018 pod č.j. MUUO/18938/2018/ŽP/vel:

- nekontaminovaná zemina vytěžena během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném
stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpad\y, ve znění pozdějších předpisů
- o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem
vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném

zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor před závěrečnou
prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí Městskéhoúřadu Ústínad Orlicí.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického

kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 07. 07. 2016 pod č.j. KRPE-54047-1/ČJ-2016171106:

- před započetím prací bude zhotovitelem předložena žádost o vyjádření k uzavírce a žádost
k přechodné úpravě provozu obsahující odborně zpracovaný grafický návrh přechodného
dopravního značení s uvedenou konkrétní zodpovědnou osobou autorizované firmy specializující se
na problematiku dopravního značení

- bude obnoveno stávající trvalé dopravní značení a v případě instalace nového nebo odstranění

stávajícího trvalého dopravního značení, bude před instalací dopravních značek a kolaudaci

zažádánove smyslu úst. § 77 odst. l výše uvedeného zákonač. 361/2000 Sb., o písemné vyjádření.
Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení. Před instalací

značení a kolaudaci bude provedena bezpečnostní inspekce za účasti investora, projektanta,
silničního správního orgánu a Dl PČRÚstí nad Orlicí. Vyhrazuji si právo případných změn v trvalém
dopravním značení s ohledem na aktuální dopravní situaci a konečné provedení stavby.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti TEPVOS spol. s r. o. Ústí nad Orlicí ze dne
13.06.2018pod zn.TEP/640/2018/HLzejména:

- požadujeme odvodnění komunikace pomocí kanalizace ve správě SUŠPardubického kraje
- před započetím prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí. Zakresleno polohy podzemních

zařízení jsou pouze s informativní přesností. Doručení písemné objednávky navytyčení sítí musí být
učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a
stavebník je následněmusí udržovat na stavběv nezměněnémstavu.

- zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN73 3050 "Zemní práce" a dalších navazujících norem,
prostorové vedení budou ukládána v souladu s ČSN73 6005 a s ostatními předpisy. Zemní práce
v blízkosti sítí budou prováděna ručně se zvýšenou opatrností.

- před každým zahozen sítí ve správě TEPVOS, spol. s r. o. bude přizván zástupce provozovatele ke
kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.

- za veškeré škody vzniklé na zařízení ve správě TEPVOS s. r. o. je nutné neprodleně oznámit
zástupcům provozovatele. Za veškeré škody vzniklé na zařízeních při provádění prací v zájmovém
území je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě
TEPVOSspol. s r. o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele

- v případě odkryti veřejné kanalizační stoky neboveřejného vodovodního řadu je stavebník povinen
dáttoto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553 301.
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- v případě odkryti kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen toto dát na vědomí
na tel. 608 553 306 a musí být dodržen zákaz přejížděni vozidel. Nad přístupným odkrytým kabelem

v. o'. musí být dodržen zákaz přejížděni vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti
poškození

- při jakémkoliv porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na

své nákladyvýměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími
světelnými body na každou stranu kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel
zajistí veškerá povolení k výměně poškozeného kabelového úseku.

- v případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena

ochranná pásmavodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší úst. § 23 zák.č. 274/2001 Sb.

- nevyhnutelné úpravya přeložky podzemních vedení ve správěTEPVOS,spol. s r. o. nutno projednat
se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor

stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění.

V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádámeprovést
geodetickézaměření skutečného provedení stavby před zahozensítí, včetněpovrchových znakůpo
dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:5000 a
disketu s technickou zprávou ve formátu *. txt a výkresovou částí ve formátu *. dgn, dle směrnice
TEPVOS, spol. s r. o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

31. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti GridServices, s. r. o.. Plynárenská 499,
Brno, zedne 11.07.2018 pod zn. 5001742976,zejména:
- před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ

- při souběhu, křížení technické ISpři realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN73 6005, TPG 702 04,
zák. č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSNsouvisející s uvedenou stavbou
- novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně
stávajícího krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek
- požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace)

- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
v min. vzdálenosti l m

- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZvzdálenost min. 2
m na obě strany

- po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je

vyloučeno použití těžkémechanizace (zejména válcůs trny, zemní frézyatd. ) přímo nad potrubím.
Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde
navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je

třeba ověřit polohu přípojek, kteréjsou nad vlastním potrubím PZa navíc zpravidla uloženy kolmo
na plynovod (tím i komunikaci). Nové uliční vpustí musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0, 5 m
od obrysu stávajícího PZ.

- při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí l m na každou stranu měřeno kolmo od

osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby,
prováděna skládky materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny
v ochranném pásmuvýhradněručním způsobema musí býtvykonáványtak, abyv žádnémpřípadě
nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Případné
dočasnézařízení staveniště (maringotky, mobilní buňkyatd. ) umístit min. l m od STLplynovodu a
přípojek
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- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahemochrannéhopásma a podmínkami pro provádění stavební činnostiv ochranném
pásmu plynárenského zařízení

- před provedením zasypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základěvýzvy provozovatele plynárenskéhozařízení a
plynovoctních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondyv místě styku stavbys plynárenskýmzařízením a plynovodními přípojkami
- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypánytěženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy,
všev souladu s ČSNEN 12007-1-4,TGP702 Ol, TGP702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
Hlavních uzávěrůplynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční
po celou dobu trvání stavební činnosti

- případné zřizování staveniště,skladování materiálů,stavebních strojů apod. bude realizovánomimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenského zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení

32. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření

společnosti CETIN Česká telekomunikační

infrastruktura a.s., Olšanská2681/6, Praha3 ze dne 27.04.2018pod č.j. POSLi-198/18:
- pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí
platnéhovyjádření o existenci SEK(658583/18)

- stávající kabely společnosti CETIN a.s., vedoucí přes nově budované zpevněné plochy budou
vytyčeny. Následně budou provedeny kopáno sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvány zástupce
společnosti CETIN a. s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček zahloubit.

Kabely budou v případě potřeby uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené
trouby KOPOHALF. Výrobce KOPOS Kolín a. s. min. průměrchráničkyje 110 mm. Konec chráničky se
zapění montážní pěnou. Chronická bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných
ploch. Souběžně bude položena náhradní chránička DN 110. Nad chráničkami bude položena
výstražná folie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelu SEK společnosti CETIN a.s. do
chronicky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelu do chráničky přizve
investor pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a. s. ke kontrole.

- Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti
CETIN a.s., ke kontrole

- nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat
prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb, sítě. Akademika Bedrny 365,
Hradec Králové DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické
dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnicemi č. TSM
2096-1a pas64A2001vydanýmifirmou ČESKÝTELECOM,a.s.
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- součástí podkladů pro úspěšnékolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK
před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS
Hradec Králové

33. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti ČEZDistribuce a. s., Teplická 874/8 Děčín
IV-Podmoklyze dne 20.03.2018 pod zn. 1097371056:

- požadujemetrvalé zajištění přístupu k vrchnímu vedení VN 35 kV a VVN110 kV k jejich provozování
a údržbě

- nesmí dojít k poškození stávajícího vrchního vedení VN,VVNa uzemňovací soustavy
- ochranné pásmo vrchního vedení VN 35 kV (VN 3900/3901) činí 7 metrů
- ochranné pásmo vrchního vedení VVN 110 kV (V1180/V1181) činí 12 metrů

- provádění činnostiv blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být
prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob,
bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či
podstatněznesnadňující jeho údržbu

- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo
v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení

- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádnéstavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo
výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZDistribuce, a. s.

- po terénních úpravách a případném navyšování terénu musí být dodržena výška vodičů od země
(komunikace, louky, polních cest... ), která musí činit min. 7/6 metrů

- v ochranném pásmu vrchního vedení VN a VVNje zakázanápráce s nadměrnými mechanizačními
prostředky
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 35 RV či VVN 110 kV na vzdálenost kratší než 5

metrů, v opačném případě požádejteo vypnutí vedení

- vzdálenost podpěrných bodů od budovaných či přeložených komunikací nižší třídy a polních cest
bude min. 5 metrů

- vzdálenost podpěrných bodů od komunikace musí být řešeny dle ČSNEN 50341-3/Z2 či. 5.4. 5. 3 CZ
3. 1.

- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné "Sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s. " v daném zájmovém území tohoto souhlasu a
dodržení podmínek uvedenýchv tomto vyjádření

- souběhya křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN EN 40110-1, ČSN EN 50423-3, PHE 33 0000-6 a PHE 33 3301, ČSN EN
50341-3, pro venkovní vedení VN, ČSN33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN73
6005 o prostorovém uspořádání sítí technickéhovybavení

- umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno
podle projektové dokumentace fy Rudolf Drnec, Kanice298

- ochranné pásmo vedení VN 35 kV a VVN 110 kV bude po celou dobu stavby označeno výstražnou
cedulí "POZOR- ochranné pásmo vedení VN/VVN"z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma
- jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na linku 800850860 a budou opraveny na nákladyviníka
- zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
- v případě kolize stavby s vrchním vedením VN 35 kV, VVN 110 kV a dalším EZ bude řešeno dle
zák.458/2000Sb., - přeložkou danéhoúsekuvedení

- výstavbou komunikace, křižovatek, napojení cest či terénními úpravami nesmí být ohrožena
stabilita stávajících podpěrnýchbodůvenkovního vedení VN či VVN
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34 Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Lesy ČRstátní podnik, Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Královéze dne ze dne 18. 07. 2016 pod č.j. LCR163/000845/2016 zejména :
- po dokončení bude stavba na náklady stavebníka geometricky zaměřena, stavebník uhradí

zhotovení geometrického plánu v potřebném počtu vyhotovení a bude provedeno majetkoprávní
vypořádání a to po nabytí právní moci rozhodnutí o trvalém odnětí z PUPFL. Návrh smlouvy o
majetkoprávním vypořádání bude stavebníkovi zaslán v elektronické podobě po obdržení
geometrického plánua rozhodnutí o odnětí PUPFLs vyznačením nabytí právní moci
- všechny nemovité věci, které budou v rámci stavby použity dočasně, uvede stavebník po dokončení
stavby do původního stavu

- stavebník se zavazuje uzavřít na pozemky dočasně využité k výstavbě nájemní smlouvu na dobu
výstavby ukončenou uvedením pozemků do původního stavu s ohledem na způsob užití a provést

protokolární předání (předávací protokol bude vyhotoven stavebníkem popř. jeho oprávněným

zástupcem)

- termín zahájení a ukončení prací je z důvodu přizpůsobení případné hospodářské činnosti nutno
oznámit v dostatečném předstihu (min. 14 dní) revírníkovi (Ing. Zdeněk Leschinger - mob.

725524291, e-mail lesin er. lsl63 les cr. cz prostřednictvím elektronické pošty lesnímu správci Ing.
Jana Trejtnarová, e-mail treitnarova. lsl63fa5lesvcr. cz). Dále požadujeme, aby byla pověřenému
zástupci LČRumožněna účast při předání staveniště a na kontrolních dnech.

35. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

36. Ukončení stavby bude provedeno nejpozději v roce 2020, přičemž některé části stavby budou
provedeny v příznivých

povětrnostních

podmínkách

umožňujících

realizovat potřebné

technologické postupy tak, aby byla zajištěnajejich max. kvalita.

37. Dokončenou stavbu, popřípadě částstavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě

kolaudačního souhlasu (úst. § 122 stavebního zákona).Stavebník zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními

předpisy. Žádosto vydání kolaudačního souhlasu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze
Č.18Í k vyhlášce 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu.

38. Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu, obsahující
náležitosti uvedené v § 122 stavebního zákona, předloží dokumentaci skutečného provedení
stavby včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, zaměření

skutečného provedení stavby, geometrický plán, zápiso odevzdání a převzetí stavby, potvrzení o
likvidaci nebo uložení odpadů vzniklých při stavbě, osvědčení o vhodnosti a jakosti výrobků a
materiálů použitých při stavbě, kopie stavebního deníku, závaznástanoviska 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

Účastníci řízení

odle 109 a b stavebního zákona datovou schránkou doručenkou
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
SUŠPardubickéhokraje, Doubravice98, 533 53 Pardubice
Ing. Rudolf Drnec, Kanice 298, 664 Ol Bílovice nad Svitavou
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odle 109 c d stavebního zákona datovou schránkou
Město Ústí nad Orlicí, Sychravá 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ00279676

Bureš Pavel, Pražská11, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 22.06. 1976

Červený Miroslav Sokolská 140, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 23. 09. 1971
Mako Petr, Sokolská 65, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 17. 03. 1967

TomášováLenka,Čs.Armády947, 562 Ol Ústínad Orlicí, nar. 11.01. 1974
HarapátJaroslav, U Vody19, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 30.08. 1969, zastoupenýprávním
zástupcem Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátní kancelář, Purkyňova 115, 566 Ol Vysoké Mýto,
IČ01833278
Javůrek Miloslav, U Hřiště 1182, 562 06 Ústí nad Orlicí, nar. 26. 07. 1935
UO TEX s. r. o., Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, IČ62062441

Lesy Českérepubliky s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ42196451
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ01312774
ČEZDistribuce, a.s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ24729035
GridServices s. r. o.. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ27935311

CETIN Českátelekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ04084063
TEPVOS spol. s r. o, Královéhradecká 1566, 562 Ol Ústí nad Orlicí, IČ25945793
odte úst.

109

ísm. e stavebního zákona - vlastníci sousedních staveb a

ozemků veře"nou

v hláškou

p. p. č. 93/3, 135/7, 135/4, 135/5, 135/1, 85/6, 135/6, 135/2, 135/9, 97/2, 83/4, 83/64, 83/54, 83/30,
83/29, 21/4, 21/2, 21/1, 20, 16/7, 16/10, 26/3, 30/1, 67/4, 67/7, 67/3, 67/1, 67/5, 32/6, 32/10, 32/4,
37, 63/5, 63/2, 44/3, 44/2, 43/9, 43/2, 43/11, 98/6, 43/1, 42/1, 42/6, 39, 40/1, 41, 1 v k. ú.Gerhartice
p. p. č. 534/27, 534/43, 167/2, 526, 166/5, 166/4v k. ú. Kerhartice nad Orlicí
p. p. č. 2259, 2260, 2261, 2264, 2265 v k. ú. Ústí nad Orlicí
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Během stavebního řízení byla vznesena připomínka firmy UO TEX s. r. o., Sokolská 5, 562 04 Ústí nad

Orlicí-Kerhartice a námitka pana Harapáta Jaroslava, U Vody 19, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice,
kterého na základěplné moci zastupuje právní zástupce Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátní
kancelář, Purkyňova 115, 566 Ol Vysoké Mýto. Připomínce a námitce se vyhovuje.

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend dne
12.07.2018 obdržel návrh na vydání stavebního povolení, kterou podal Pardubický kraj, se sídlem
Komenského nám. 125, Pardubice, IČ 70892822, zastoupený na základě plné moci panem Ing.
Rudolfem Drncem jednatelem společnosti SILNIČNÍPROJEKTspol. s r. o.. Šumavská31, IČ46968822.

Žádostbyla dne 26. 07. 2018 doplněna o požadované podklady.
V žádosti o stavební řízení jsou uvedeny p. p. č. 93/6, 93/7, 93/8, 93/9 v k. ú. Gerhartice. Během

stavebního řízení došlo na základě revize katastru k přisloučení p. p. č. 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, k p. p. č.
93/3 vk. ú. Gerhartice. Z tohoto důvodu speciální stavební úřad uvádí p. p. č. 93/3 v k. ú. Gerhartice
jako pozemek, na kterém bude umístěna stavba.

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako speciální
stavební úřad, který přípisem ze dne 31.08.2018 pod č.j. MUUO/23122/2018/DSS/badle ustanovení
§ 112 stavebního zákona oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům státní správy bez ústního jednání, s možností uplatnění námitek nejpozději do 15
dnů od obdržení tohoto oznámení.
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Současněs tím speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámits podklady
rozhodnutí ve lhůtědo 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek.
K rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Dne 04. 09. 2018 byla doručeno vyjádření firmy UO TEX s. r. o. Sokolská 5, Ústí nad Orlicí-Kerhartice.

Speciální stavební úřad požadavek firmy postoupil projektantovi p. Ing. Drncovi k podání vyjádření.
Dne 11.09. 2018 projektant zaslal následující vyjádření "v úseku SO 102 km 23, 920-24, 240 (vjezd do
UOTEX) bude prováděnofrézování a zesílení vozovky, nový obrubník vlevo a nový propustek DN300

v km 24, 24. Všechny tyto práce se dají organizovat při zachování příjezdu do firmy. Rovněžtrouby
propustku se dají provádět po polovinách. V rámci zpracování PDPS bude tento požadavek
zapracovándo ZOV".

Dne 18.09. 2018 byla doručena námitka p. Harapát Jaroslav, U Vody 19, 562 04 Ústí nad Orlicí-

Kerhartice, v zastoupení právním zástupcem Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátní kancelář,
Purkyňova 115, 566 Ol Vysoké Mýto.

Speciální stavební úřad námitku p. Harapáta postoupil stavebníkovi k podání vyjádření. Dne
04. 10. 2018 stavebník zaslal následující vyjádření "nebude dočasným zabořen dotčených pozemků

uvedená výměra 432 m2, tak jak je uvedena v uzavřené Smlouvě o podmínkách provedení stavby,
překročena. Stromy, které jsou vzhledem ke svému stavu určeny ke káceni, bude provádět ve své
režii, mimo uvedenou stavbu, v rámci údržbyzeleně Správa a údržba silnic Pk, v období vegetačního
klidu tj. od listopadu 2018do března 2019".

Z tohoto důvodu speciální stavební úřad dne 09. 10. 2018 oslovil Správu a údržbu silnic Pk Ústí nad

Orlicí, aby kontaktovala pana Harapáta a uvědomila ho o káceni stromů. Dne 10. 10. 2018 Správa a
údržba silnic Pk Ústí nad Orlicí speciálnímu stavebnímu úřadu sdělila, že 05. 10. 2018 s p. Harapátem
učinila ústní dohodu o káceni dřevin, současně p. Harapát podepsal souhlas s kácením, který je
součástí žádostipodanéna odborživotního prostředí.

Dne 10. 10. 2018 speciální stavební úřad formou oznámení vydaným pod č.j.
MUUO/32327/2018/DSS/ba vyzval účastníky řízení k seznámení se s podklady rozhodnutí a stanovil
k tomu lhůtu do 5 dnů od doručení tohoto sdělení.

Z účastníků řízení se vdané lhůtě nikdo nedostavil k seznámení se s podklady rozhodnutí, ani nikdo
nepožádal o nahlédnutí do správního spisu.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek ustanovení § lil 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 oprávněnézájmy účastníků řízení.

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánůstátní správy a správců inženýrských sítí (předložené

při stavebním řízení) ke stavbě nejsou zamítavá ani protichůdná a jejich podmínky byly
zkoordinoványa zahrnutydo podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální 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.
Speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je
ve výroku uvedeno.

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.
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 právvlastníků sousedních pozemků prováděním stavby a
z vyjádření vlastníků technické infrastruktury.
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Návrh na v dánistavebního ovaleni b l doložen těmito stanovisk v "ádřeními a souhlas :

Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad

Orlicí ze dne 07.07.2016 pod č.j. KRPE-54047-1/ČJ-2016-171106
Souhrnné vyjádření MěŮ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 01. 07. 2016 pod č.j.
MUUO/20522/2016/ŽP/vel

Závazné stanovisko MěŮÚstí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 15.06. 2018 pod č.j.
MUUO/18938/2018/ŽP/vel
Závazné stanovisko MěŮ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 19. 07. 2018 pod č.j.

MUUO/23889/2018/ŽP/grim
Rozhodnutí MěŮ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 24. 05. 2018 pod č.j.
MUUO/18078/2018/ŽP/Lin/63
Závazné stanovisko MěŮ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 25. 06. 2018 pod č.j.
MUUO/20070/2018/ŽP/Mol, ze dne 26. 07. 2018 pod č.j. MUUO/20304/2018/ŽP/Mol
Vyjádření MěŮ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ze dne
13.06.2016 pod č.j. MUUO/20522/2016/DSS/ba
Závazné stanovisko MěŮ Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu ze dne 12. 07. 2018 pod č.j.
MUUO/21631/2018/SÚ/franz
Vyjádření Lesů ČRs. p.. Lesní správa Lanškroun, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové ze dne
18.07.2016 pod č.j. LCR163/000845/2016
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Krajské ředitelství, územní
odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5 ze dne 15.06.2016 pod č.j. HSPA-26-576/2016
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Pardubice, územní pracoviště
Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí ze dne 14.06. 2018 pod č.j. KHSPA09720/2018/HOK-UO

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková. Odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury. Teplého 1899, Pardubice ze dne
30. 10. 2015 pod Sp. zn. 46470/2015-8201-OÚZ-PCE

Stanovisko Česká republika-vojenská správa. Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské
dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, Hradec Králové ze dne 27. 06. 2016 pod č.j. 8-195/20165512HK

Vyjádření TEPVOS spol. s r. o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, ze dne 13. 06. 2018 pod zn.
TEP/640/2018/HL
Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Komenského náměstí 125, Pardubice ze dne 20. 06. 2016 pod zn. 43314/2016/OŽPZ/Sv

Souhlas ČEZDistribuce a. s.. Teplická 874/8, Děčín ze dne 20. 03. 2018 pod zn. 1097371056
Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Olšanská 2681/6, Praha 3, ze dne
27. 04. 2018 pod č.j. POS Li-198/18
Stanovisko GridServis, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, ze dne 11. 07. 2018 pod zn.
5001742976
Stanovisko Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne 21. 07. 2016 pod č.j.
PVZ/16/18966/Ka/O

Vyjádření Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Šemberova125, Vysoké Mýto ze dne 20.06.2016
pod č.j. RMVM-4.42-503/2016
Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/lla, Žižkov, 130 00 Praha 3 ze dne

22. 09. 2016 pod zn. SPU 407 448/2016
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestližesi
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 a silničního hospodářství, odvolání se podává u
MěŮÚstínad Orlicí - odbordopravy, silničního hospodářství a správních agendv Ústínad 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
nesprávnostrozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá,platí, že se domáházrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, abyjeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na nákladyúčastníka.
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 učiněnspolu s odvoláním.

lic. JaroslavŠkarka
vedoucí odboru

ř^-e

<?

'I)

^>
Za správnost vyhotovení

Miloslava Bartošové, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Vydání tohoto rozhodnutí je dle ustanovení § 8 odst. l, písm. c) žák. č. 634/2004 Sb., o správních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozenood placení správních poplatků.
Účastníci řízení

odle 109 a b stavebního zákona datovou schránkou doručenkou
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
SUŠPardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Rudolf Drnec, Kanice 298, 664 Ol Bílovice nad Svitavou
odle 109 c d stavebního zákona datovou schránkou

Město Ústí nad Orlicí, Sychravá 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ00279676
Bureš Pavel, Pražská11, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 22.06. 1976
Červený Miroslav Sokolská 140, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 23. 09. 1971

Mako Petr, Sokolská65, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 17.03. 1967
Tomášové Lenka, Cs. Armády 947, 562 Ol Ústí nad Orlicí, nar. 11.01. 1974
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HarapátJaroslav, U Vody19,56204 ÚstínadOrlicí-Kerhartice, nar.30.08. 1969,zastoupený právním
zástupcem Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátní kancelář, Purkyňova 115, 566 Ol Vysoké Mýto,
IČ01833278

Javůrek Miloslav, U Hřiště 1182, 562 06 Ústí nad Orlicí, nar. 26. 07. 1935

UOTEXs. r. o., Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, IČ62062441
LesyČeskérepubliky s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové l C 42196451
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/lla, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ01312774
ČEZDistribuce, a. s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IC 24729035

GridServices s. r. o., Plynárenská499/1, 602 00 Brno, IČ27935311
CETIN Českátelekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IC04084063

TEPVOS spol. s r. o, Královéhradecká 1566, 562 Ol Ústí nad Orlicí, IC25945793
odle úst.

109 ísm. e stavebního zákona - vlastníci sousedních staveb a ozemků veře'nou

v hláškou

p. p. č.93/3, 135/7, 135/4, 135/5, 135/1, 85/6, 135/6, 135/2, 135/9, 97/2, 83/4, 83/64, 83/54^83/30,

83/29, 21/4, 21/2, 21/1, 20, 16/7, 16/10, 26/3, 30/1, 67/4, 67/7, 67/3, 67/1, 67/5, 32/6, 32/10, 32/4,
37, 63/5, 63/2, 44/3, 44/2, 43/9, 43/2, 43/11, 98/6, 43/1,42/1,42/6, 39,40/1,41, 1 v k. ú.Gerhartice
p. p. č. 534/27, 534/43, 167/2, 526, 166/5, 166/4 v k. ú. Kerhartice nad Orlicí
p. p. č. 2259, 2260, 2261, 2264, 2265 v k. ú. Ústí nad Orlicí
Dotčené oř án státní s ráv datovou schránkou :

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí,
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
MěÚÚstí nad Orlicí stavební úřad. Sychravá 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

MěÚÚstí nad Orlicí, odbor životního prostředí. Sychravá 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení

programů nemovité infrastruktury, Tychanova l, 160 Ol Praha 6, doručovací adresa - Oddělení
ochrany územních zájmůPardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Českárepublika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec
Králové,Velké náměstí 33, 500 Ol Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 53002 Pardubice

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad

Orlicí, Smetanova 1390, 562 Ol Ústínad Orlicí
Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Dále obdrží datovou schránkou :

SUŠPardubickéhokraje, Třebovská 333, 562 03 Ústínad Orlicí

Toto oznámení musí býtvyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje

a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůtyje dnem doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmutá dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšeni a sejmutí na úřední desce.
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