Městský úřad Hlinsko

*MUHLX00O65T5*

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad – úsek silničního hospodářství
Adresa pracoviště: Adámk ova tř í da 554, H l i nsk o
Váš dopis ze dne: 20.12.2021
Vaše značka:
Č.j.: Hl 9338/2022/SÚ
Spisová značka: S-SÚ/73377/2021/7
Spisový znak – skart. znak/lhůta: 330/A20
Opráv. úřední osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel
Tel.: 469 326 137
E – mail: zastera@hlinsko.cz
Počet listů/příloh: 9/0
V Hlinsku dne: 4.5.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 20.12.2021 podal
Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031,
Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu: Rekonstrukce silnice III/343 7 Miřetice - křiž. III/355 22 Včelákov (dále jen "stavba")
na pozemku: st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 201
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 173/1 (ostatní plocha), parc. č. 405/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 488/1 (orná půda), parc. č. 493/4 (trvalý travní porost), parc. č. 504/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 504/2 (trvalý travní porost), parc. č. 505 (zahrada), parc. č. 509/5 (trvalý travní porost), parc.
č. 564 (zahrada), parc. č. 565 (zahrada), parc. č. 568/1 (zahrada), parc. č. 710 (lesní pozemek), parc.
č. 711/23 (ostatní plocha), parc. č. 711/34 (trvalý travní porost), parc. č. 935/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 935/2 (ostatní plocha), parc. č. 935/3 (trvalý travní porost), parc. č. 935/6 (trvalý travní
porost), parc. č. 935/7 (trvalý travní porost), parc. č. 936/17 (orná půda), parc. č. 936/36 (ostatní
plocha), parc. č. 936/38 (orná půda), parc. č. 1291/1 (ostatní plocha), parc. č. 1291/9 (ostatní plocha),
parc. č. 1291/10 (ostatní plocha), parc. č. 1315/2 (ostatní plocha), parc. č. 1317/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1329/1 (ostatní plocha), parc. č. 1386/3 (ostatní plocha), parc. č. 1387/1 (ostatní plocha)
v katastrálním území Miřetice u Nasavrk, parc. č. 153/5 (orná půda), parc. č. 170 (trvalý travní
porost), parc. č. 179 (trvalý travní porost), parc. č. 180 (trvalý travní porost), parc. č. 237 (trvalý
travní porost), parc. č. 247 (trvalý travní porost), parc. č. 263/2 (trvalý travní porost), parc. č. 274/1
(trvalý travní porost), parc. č. 293 (lesní pozemek), parc. č. 310 (lesní pozemek), parc. č. 311 (trvalý
travní porost), parc. č. 312 (lesní pozemek), parc. č. 318/1 (trvalý travní porost), parc. č. 362 (trvalý
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travní porost), parc. č. 364 (trvalý travní porost), parc. č. 365 (trvalý travní porost), parc. č. 370/1
(trvalý travní porost), parc. č. 1356/1 (ostatní plocha), parc. č. 1369 (trvalý travní porost), parc. č.
1383 (ostatní plocha), parc. č. 1400 (ostatní plocha) v katastrálním území Včelákov.
Stavba obsahuje:
Stavba řeší rekonstrukci stávající komunikace III/343 7 v úseku od křižovatky se silnicí II/337
v Miřeticích po křižovatku se silnicí III/355 22 ve Včelákově. Délka rekonstruovaného úseku je
3134,58 m. V celé délce je zachováno směrové vedení komunikace, avšak v některých místech dochází
k úpravě šířky komunikace z důvodu sjednocení kategorie komunikace na kategorii S 6,5 a možnosti
vybudování chodníků v obci Miřetice a Včelákov. Dojde ke kompletní rekonstrukci propustků a doplnění
bezpečnostních zařízení dle platných norem a předpisů.
Stavba je rozdělena na tyto objekty:
- SO 101 - III/343 7 - řeší rekonstrukci silnice III/343 7 ve staničení km 0,000 - 0,500
- SO 102 - III/343 7 - řeší rekonstrukci silnice III/343 7 ve staničení km 0,500 - 3,13458
- SO 301 - Dešťová kanalizace Majlant - řeší výstavbu nové dešťové kanalizace v celk. délce 565,5 m.
- SO 302 - Rekonstrukce dešťové kanalizace Včelákov-řeší opravu stávající kanalizace v délce 61,7 m.
- SO 801 - Kácení dřevin a náhradní výsadba
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Záměr je přípustný. Stavba je v souladu s platným Územním plánem Miřetice ve znění Změny č. 2,
vydané formou opatření obecné povahy dne 8.6.2020, které nabylo účinnosti dne 24.6.2020 a
v souladu s platným Územním plánem Včelákov ve znění Změny č. 1, vydané formou opatření
obecné povahy dne 30.8.2021, které nabylo účinnosti dne 15.9.2021.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – koordinační situační výkresy na
str. 12 - 17 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
3.

Stavba je umístěna i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o pozemky v k.ú.
Miřetice u Nasavrk: p.č. 935/1, 935/2, 935/3, 504/2 ve vlastnictví Petra Uchytila, p.č. 935/6 a 936/17
ve vlastnictví Věry Bakešové, p.č. 936/38 ve vlastnictví Jaroslava Vaško a Jaroslavy Vaškové, p.č.
936/36, 1315/2, 1291/10, 1291/9, 935/7, 1329/1, 711/23, 711/34, 710 ve vlastnictví Obce Miřetice,
p.č. 173/1 ve vlastnictví Lenky Chvojkové, Vlasty Chvojkové, Jaroslavy Drahošové, Zdeňka Málka,
Josefa Netolického, Dagmar Netolické a Pavlíny Pudilové, p.č. st. 201 ve vlastnictví Miroslava
Vodrážky a Aleny Vodrážkové, p.č. 509/5 ve vlastnictví Karla Hromka, p.č. 505, 504/1 ve
vlastnictví Karla Hromka a Dagmar Hromkové, 405/1 ve vlastnictví Ladislava Košiny, p.č. 488/1 ve
vlastnictví Zdeňka Duška, Petra Janíčka a Evy Jílkové, p.č. 565 ve vlastnictví Michala Horáka, p.č.
564 ve vlastnictví Vlastimila Růžičky a Zdeňky Růžičkové, p.č. st. 67 ve vlastnictví Ireny Erbrové,
p.č. 493/4 ve vlastnictví Radka Zadrobílka, p.č. 568/1 a st. 63 ve vlastnictví Josefa Brauna.
A pozemky v k.ú. Včelákov: p.č. 310, 311, 312, 293, 318/1 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Včelákov, p.č. 362, 364, 365 ve vlastnictví Pavly Teclové, p.č. 274/1 ve vlastnictví Františka Rouhy,
p.č. 370/1, 237 ve vlastnictví Milana Blažka a Miroslavy Blažkové, p.č. 263/2 ve vlastnictví Hany
Navrátilové, p.č. 247 ve vlastnictví Lukáše Slaniny, p.č. 153/5, 180, 170, 179, 1400 ve vlastnictví
Městyse Včelákov, p.č. 1369 ve vlastnictví ČR – státní pozemkový úřad.
Vlastníci těchto pozemků se stavbou souhlasí.

4.

Byl vydán souhlas Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí č.j. Hl 14141/2022/OŽP
ze dne 25.3.2022 k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na stavbou dotčených
pozemcích. Budou respektovány podmínky tohoto závazného stanoviska.
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/343 7
Miřetice - křiž. III/355 22 Včelákov“ ověřené ve společném řízení, kterou vypracovala v říjnu 2021
projektová kancelář PRODIN a.s., zodpovědný projektant Ing. Michal Hornýš autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby ČKAIT 0602053. Ověřená projektová dokumentace je přílohou tohoto
rozhodnutí, případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu - úseku silničního hospodářství termín zahájení stavby.
3. Při provádění stavby nedojde k ohrožení provozu na dotčených pozemních komunikacích. K omezení
dopravy na stavbou dotčených komunikacích dojde jen na dobu nezbytně nutnou a pod ochranou
přechodné úpravy silničního provozu.
4. Stavba bude provedena v souladu příslušnými normami, technickými podmínkami a dalšími
souvisejícími předpisy (ČSN 736110, ČSN 736102, ČSN 736425-1, ČSN 736005, ČSN 360400, ČSN
EN 13201-2, ČSN 736425-1, vyhláška č. 398/2009 Sb., TP 65, TP 99, TP 133, aj.)
5. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništích.
6. Stavbu bude provádět podle § 160 stavebního zákona jako zhotovitel stavební podnikatel, který při
realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby
práce na stavbě, pro jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které
jsou držiteli takového oprávnění. Zhotovitelem stavby bude odborná firma dle výsledku výběrového
řízení provedeného stavebníkem. Na stavbě bude veden stavební deník.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba
povolena“, který obdrží žadatel, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby byl čitelný a ponechán na místě stavby až do doby vydání
kolaudačního souhlasu.
8. Práce budou realizovány za dopravního omezení a uzavírky. Před zahájením prací bude podána
na Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek silničního hospodářství v dostatečném předstihu žádost
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o povolení úplné uzavírky dle § 24 zákona č. 13/1977 Sb.,
o pozemních komunikacích. K žádostem je nutné přiložit vyjádření Policie ČR, dopravního
inspektorátu Chrudim.
9. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem a průjezd IZS.
10. Veškeré případné vstupy na cizí pozemky musí být včas předem projednány s jejich vlastníky.
11. V případě objevení archeologického nálezu (keramika, kosti, zdivo, jímky apod.) musí, podle § 23
odst. 2 památkového zákona, nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací tento nález oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. nebo nejbližšímu muzeu (Regionální muzeum v Chrudimi,
Široká 86, 537 01 Chrudim – Mgr. Jan Musil tel. 732552413, fax 469 620 330, e-mail:
info@muzeumcr.cz) a to nejpozději do druhého dne po nálezu nebo potom kdy se o nálezu dozvěděl.
Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze
změn až do prohlídky AÚ AV ČR nebo muzeem, nejméně však po dobu 5 pracovních dnů
po učiněném oznámení.
12. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem správce sítí o zahájení zemních a stavebních prací
dotýkajících se těchto zařízení. Před zahájením stavebních prací bude provedeno na základě
objednávky vytýčení jednotlivých inženýrských sítí příslušným správcem sítě. Pracovníci, kteří
budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou veškerých inženýrských
sítí a zařízení, včetně možné odchylky od výkresové dokumentace.
13. Stavba bude v plném rozsahu respektovat stávající inženýrské sítě a zařízení ve správě ČEZ
Distribuce a. s., CETIN a.s., GridServices s.r.o., Vodárenské společnosti Chrudim a.s., včetně jejich
ochranných pásem. Tato zařízení v prostoru stavby musí být před zahájením prací zajištěna tak, aby
nedošlo k jejich poškození během provádění stavby a byla dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová
úprava vedení technického vybavení. Způsob ochrany, podmínky střetu s podzemním zařízením
budou zajištěny dle podmínek správců jednotlivých sítí., které jsou nedílnou součástí projektové
dokumentace v její dokladové části.
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14. Budou dodrženy všechny podmínky ČEZ Distribuce a.s. uvedené v souhlasu se stavbou ze dne
8.9.2021 zn. 1118053122 a prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne
8.9.2021 zn. 1118053109. Případné poškození sítí nahlaste na poruchovou linku tel.: 840850860.
Vyjádření je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.
15. Budou dodrženy všechny podmínky CETIN a.s. uvedené ve vyjádření pro společné řízení ze dne
22.7.2020 č.j. 704310/20. Vytýčení sítí bude objednáno u některé z firem uvedených ve vyjádření.
Vyjádření je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.
16. Budou dodrženy všechny podmínky GridServices s.r.o. uvedené ve stanovisku k povolení stavby
ze dne 17.8.2020 zn. 5002189308 a informace o výskytu sítí ze dne 11.2.2020 zn. 5002086148.
Stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.
17. Budou dodrženy všechny podmínky Vodárenské společnosti Chrudim a.s. uvedené v souhlasu
s realizací stavby ze dne 29.7.2020 č.j. O20070124304 Vytýčení sítí bude objednáno na tel.:
603899851. Případné poškození vedení nahlaste na tel.: 469669911. Souhlas je nedílnou součástí
dokladové části schválené projektové dokumentace.
18. Odkryté inženýrské sítě a zařízení musí být řádně zabezpečeny proti možnému poškození. V případě
poškození jakýchkoli inženýrských sítí a zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému správci.
19. Před záhozem obnažených inženýrských sítí a zařízení musí být příslušný správce vyzván
ke kontrole, zda nedošlo k poškození a zda byly dodrženy podmínky zabezpečení, ochrany a uložení
zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. O provedené kontrole bude sepsán protokol a ten
stavebník předloží k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. Budou splněny všechny podmínky Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí uvedené
v závazném stanovisku ze dne 24.8.2020 č.j. Hl 47102/2020/OŽP:
Odpadové hospodářství:
 Se všemi demoličními a stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, a
v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018).
 Doporučuji smluvně dohodnout, kdo bude vlastníkem, a tedy původcem odpadů vzniklých při
realizaci stavby tzn., kdo bude plnit povinnosti původce odpadů dle § 16 zákona o odpadech.
 Odpady budou tříděny dle druhů a kategorií (ostatní, nebezpečné) v souladu s vyhláškou
č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, je nutné zabránit míšení odpadů kategorie ostatní a kategorie
nebezpečný.
 Odpady budou zabezpečeny (před nežádoucím znehodnocením, odcizením, únikem) v souladu se
zákonem a předávány k využití nebo odstranění (v souladu s hierarchií způsobů nakládání
s odpady) pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o odpadech). Dále musí
původce plnit veškeré povinnosti, které mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. vedení
evidence).
 Jestliže bude vybouraný stavební výrobek použit opět jako stavební výrobek v místě stavby nebo
na jiné stavbě k původnímu účelu, nestává se odpadem. Podmínkou je, že použité stavební
výrobky jsou pro další použití bezpečné - např. nejsou znečištěny škodlivinami.
 Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů je vhodné, v případě, že je
není možné využít jako celek k jejich původnímu účelu využívat nebo odstraňovat, až po jejich
úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách - mobilních
zařízeních). Mobilní zařízení k úpravě demoličních odpadů, před jejich dalším využitím nebo
odstraněním, musí být provozováno na základě souhlasu příslušného správního úřadu.
 S asfaltovými směsmi bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s vyhláškou
č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo
přestává být odpadem.
 Nakládání s vytěženou zeminou musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění - zejména § 2 a § 3 a dále s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2005 Sb., - zejména
§ 12. Upozorňuji, že dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání
s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti,
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě,
na kterém byl vytěžen.
Vodní hospodářství
 Všechny objekty stavby včetně objektů SO 301 Dešťová kanalizace Majlant a SO 302
Rekonstrukce dešťové kanalizace Včelákov budou povoleny v rámci souboru staveb společným
stavebním a územním řízením, které provede příslušný stavební úřad v Hlinsku.
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Stavby SO 301 Dešťová kanalizace Majlant a SO 302 Rekonstrukce dešťové kanalizace Včelákov
budou provedeny podle projektové dokumentace vypracované a orazítkované autorizovanou
osobou v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
 Stavby SO 301 Dešťová kanalizace Majlant a SO 302 Rekonstrukce dešťové kanalizace Včelákov
bude provádět podle § 160 stavebního zákona stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinnost zabezpečit, aby
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby,
které jsou držiteli takového oprávnění.
 Před výstavbou bude požádáno o písemné stanovisko provozovatele vodovodní sítě, který
provede její vytýčení a určí podmínky pro její napřímení, křížení a souběh se stavbou chodníku.
 Před výstavbou bude požádáno o písemné stanovisko vlastníka zatrubněného melioračního
zařízení, který provede jeho vytýčení a určí podmínky pro napojení odlehčovacího potrubí
navrženého v rámci stavby SO 301 Dešťová kanalizace Majlant.
 Při úpravách stávajících propustků požadujeme zachovat jejich stávající průtočný profil, popř.
realizovat propustky kapacitnější. Obnovované trasy odvodnění (reprofilace příkopu, vyústění a
vsakování v terénu) nesmí po dokončení prací z dlouhodobého hlediska a při zvýšeném
soustředěném průtoku vody v příkopech negativně ovlivňovat své okolí odvádějící vodou.
 Při realizaci navržené výstavby, spojené se zemními pracemi, musí být postupováno tak, aby
používáním stavebních mechanizmů a nářadí nedošlo k ohrožení kvality povrchových a
podzemních vod závadnými látkami, zejména látkami ropného původu (ve smyslu ustanovení
§ 39 vodního zákona).
 Vodoprávní úřad bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby a v rámci ní mu
budou předloženy nezbytné doklady (zejména skutečné provedení stavby, geodetické zaměření
kanalizace, prohlášení o vlastnostech apod.)
Závazné stanovisko je nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.
Budou splněny všechny podmínky Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí uvedené
v závazném stanovisku ze dne 29.7.2020 č.j. Hl 47321/2020/OŽP :
 Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu lesních porostů (včetně jejich
kořenových systémů) i pozemků určených k plnění funkcí lesa, v souladu s lesním zákonem. Tyto
pozemky ani porosty nesmí být stavební technikou poškozeny.
 Nánosy z příkopů, zemina z tělesa silnice ani stavební materiál nebudou ukládány na lesní
pozemky.
 Stávající hospodářské sjezdy na přilehlé lesní pozemky budou zachovány.
 Silniční příkopy a propustky v lesním úseku opravované silnice budou vyčištěny tak, aby dešťové
vody z vozovky byly svedeny pouze do stávajících odvodňovacích příkopů a nedocházelo k jejich
volnému rozlivu do okolních lesních porostů.
 Silnice bude po dokončení její opravy geodeticky zaměřena (v rozsahu plochy silničního
pozemku ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 13/1997 Sb.), bude vyhotoven geometrický plán a
vlastník stavby (příp. vlastníci lesa) požádá orgán státní správy lesů o trvalé odnětí plnění funkcí
lesa částí lesních pozemků nacházejících se pod silnicí tak, aby k povolení užívání stavby bylo
možno příslušnému správnímu úřadu předložit pravomocné rozhodnutí o trvalém odnětí.
K žádosti o trvalé odnětí budou předloženy náležitosti stanovené vyhl. MZe č. 77/1996 Sb.
Budou splněny všechny podmínky Lesů České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Labe
uvedené ve vyjádření ze dne 3.8.2020 č.j. LCR953/004514/2020. Vyjádření je nedílnou součástí
dokladové části schválené projektové dokumentace.
Budou splněny všechny podmínky Státního pozemkového úřadu uvedené ve vyjádření ze dne
5.11.2020 zn. SPU 408469/2020/144/Při. Vyjádření je nedílnou součástí dokladové části schválené
projektové dokumentace.
Budou splněny všechny podmínky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Železné hory
uvedené v závazném stanovisku ze dne 9.10.2020 č.j. 3659/VC/20:
 Pohledové části betonových konstrukcí stavby (opěrné zdi, čela trubních propustků) budou
provedeny lomovým kamenem a vyspárováním. Pro stavbu budou použity horniny shodné
s horninami typickými pro danou oblast kyselého krystalinika (žula, rula, granodiorit).
 V místě kácení topolové aleje ve staničení 2,1 – 2,2 bude provedena výsadba nových stromů na
pravé straně vozovky dle výkresu v příloze stanoviska: C.3.4 Koordinační situace km 1,600 – km
2,250.pdf.
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25. Budou splněny všechny připomínky Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim uvedené
ve stanovisku ze dne 23.9.2020 č.j. KRPE-53615-1/ČJ-2020-170306 a ze dne 13.9.2021 č.j. KRPE63449-1/ČJ-2021-170306. Stanoviska jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové
dokumentace.
26. Stavbou dotčené pozemky a plochy budou po rekonstrukci komunikace uvedeny do řádného
technického stavu.
27. Stavba bude zahájena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou
stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb.
28. Žadatel v dostatečném předstihu před dokončením stavby požádá o stanovení místní úpravy provozu
na dotčených komunikacích, tak aby bylo dopravní značení nainstalováno před závěrečnou kontrolní
prohlídkou.
29. Žadatel v dostatečném předstihu před dokončením stavby požádá o vydání kolaudačního souhlasu,
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník mimo jiné doloží zápis o předání a převzetí stavby,
zprávu o průběhu výstavby a vyhodnocení kvality stavby s doklady o provedených zkouškách a
měřeních, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v S-JTSK, geometrický plán
pro rozdělení pozemků, čestné prohlášení zhotovitele o způsobu nakládání s odpady, potvrzení
o funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí. Pokud došlo během stavby k obnažení
inženýrských sítí, předloží protokol o kontrole správcem sítí. Pokud k obnažení nedošlo, předloží
čestné prohlášení o tom, že nebyly dotčeny inženýrské sítě.
Okruh účastníků řízení:
-

podle § 94k písm. a) stavebního zákona – žadatel
o Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11
Pardubice 2, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031,
Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice

-

podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec
o Obec Miřetice, IDDS: a7sa43i
o Městys Včelákov, IDDS: kyha5kv

-

podle § 94k písm. d) stavebního zákona - Vlastníci pozemků nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn:
o Obec Miřetice, IDDS: a7sa43i
o Městys Včelákov, IDDS: kyha5kv
o Petr Uchytil, Čekov č.p. 16, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Věra Bakešová, Miřetice č.p. 106, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Jaroslav Vaško, Miřetice č.p. 94, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Jaroslava Vašková, Miřetice č.p. 94, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Mgr. Lenka Chvojková, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Vlasta Chvojková, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Jaroslava Drahošová, Miřetice č.p. 66, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Zdeněk Málek, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Josef Netolický, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Dagmar Netolická, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Pavlína Pudilová, Miřetice č.p. 84, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Miroslav Vodrážka, Čekov č.p. 48, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Alena Vodrážková, Čekov č.p. 48, 539 55 Miřetice u Hlinska
o Karel Hromek, Medlešice č.p. 75, Chrudim, 538 31 Medlešice
o Dagmar Hromková, Medlešice č.p. 75, Chrudim, 538 31 Medlešice
o Ladislav Košina, Čekov 11, 538 25 Miřetice
o Zdeněk Dušek, Švihov č.p. 53, Miřetice, 538 25 Nasavrky
o Petr Jeníček, U Stadionu č.p. 718, 537 03 Chrudim 3
o Eva Jílková, Na Šancích č.p. 1177, 537 05 Chrudim 5
o Michal Horák, Na sypkém č.p. 89/7, Libeň-Praha, 180 00 Praha 8
o Vlastimil Růžička, Čekov č.p. 18, 538 25 Miřetice
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Zdeňka Růžičková, Čekov č.p. 18, 538 25 Miřetice
Irena Erbrová, Pod Vinicí č.p. 2840, Zelené Předměstí-Pardubice, 530 12 Pardubice 12
Bc. Radek Zadrobílek, Nerudova č.p. 615/9, 500 02 Hradec Králové 2
Josef Braun, Družstevní č.p. 1270, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Římskokatolická farnost Včelákov, Farská č.p. 41, 538 21 Slatiňany
Pavla Teclová, K Pustinám č.p. 27, 530 02 Pardubice 2
František Rouha, Včelákov č.p. 5, 539 57 Včelákov
Milan Blažek, Včelákov č.p. 45, 539 57 Včelákov
Miroslava Blažková, Včelákov č.p. 45, 539 57 Včelákov
Hana Navrátilová, Srní č.p. 78, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Lukáš Slanina, Vrbětice č.p. 4, 539 73 Tisovec
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

podle § 94k písm. e) stavebního zákona
o Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům dotčeným stavbou:
p.č. 172/3, 950/1, 950/13, 172/5, 950/12, 172/4, 950/11, 173/1, 950/10, 950/14, 950/9, 173/2,
950/3, 180/2, 950/8, 950/7, 383/2, 385/1, 949/1, 385/2, 950/17, 950/5, 936/15, 936/55, 935/4,
1332/1, 391, 380, 509/3, 509/4, 395, 387/11, 398, 488/3, 1387/2, 489/1, 563, 557, 554,549/1, 566,
549/6, 568/2, 573/3, 549/9, 548, 711/5, 1324/2,711/7, 711/10, 711/6, 711/8, 711/16, 711/17,
711/2, 711/4, 711/24, 711/12, 711/25, 711/15, 711/26, 71/27, 711/14, 711/13, 807, 711/3, 1335,
709, 703, 708 v katastrálním území Miřetice u Nasavrk.
p.č. 313, 1368, 309, 315, 276, 277/1, 277/2, 368, 369, 382, 1366, 245, 239, 240, 236, 235, 239,
230/1, 174/1, 227, 187/2, 228, 176, 184, 177/1, 177/2, 183, 182, 181,178, 171, 1370, 164, 163,
159, 1371/3, 1371/2, 162/2, 1371/1, 162/1, 162/3, 160/1, 157, 153/4, 153/8, 153/9 v katastrálním
území Včelákov.
o Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám dotčeným stavbou:
p.č. st. 201, st. 193, st.187, st. 194, st. 202, st. 363, st. 195, st. 171, st. 225, st. 224, st. 39/1, st.
223, st. 170, st. 329, st. 382, st. 169, st. 166, st. 165, st. 341, st. 291, st. 169, st. 292, st, 293/2, st.
307, st. 41, st, 42, st, 507, st. 235/1, st. 256, st. 65, st. 426, st. 64, st. 69, st. 70, st. 147, st. 63, st.
164, st. 173, st. 187, st. 62/1, st. 188, st. 197, st. 211, st. 238, st. 174, st. 198, st. 212, st. 236, st.
239, st. 389, st. 393, st. 394, st. 318, st. 392, st. 243 v katastrálním území Miřetice u Nasavrk.
p.č. st. 264, st. 171, st. 234, st. 196, st. 198, st. 160, st. 155, st. 149, st. 180, st. 199, st. 229
v katastrálním území Včelákov.
o Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
o GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
o ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
o CETIN a.s., IDDS: qa7425t CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Odůvodnění:
Dne 20.12.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil dne 17.1.2022 pod č.j. Hl 1408/2022/SÚ zahájení společného řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upustil od ohledání na místě a od ústního jednání,
protože poměry v území jsou mu dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 21.2.2022 mohli účastníci řízení uplatnit svoje námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska a s odkazem na § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
stanovil účastníkům lhůtu na vyjádření k podkladům rozhodnutí do 28.2.2022.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
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Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek územního plánování a GIS – stanovisko ze dne 23.7.2020
č.j. Hl 47051/2020/SÚ.
- Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství– stanovisko ze dne 4.8.2020 č.j.
Hl 50178/2020/SÚ.
- Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 24.8.2020 č.j.
Hl 47102/2020/OŽP.
- Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 29.7.2020 č.j.
Hl 47321/2020/OŽP.
- Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí – souhlas s vynětím ze dne 25.3.2022 č.j.
Hl 14141/2022/OŽP.
- Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne
7.2.2022 pod č.j. KrÚ 11917/2022.
- Státní pozemkový úřad - vyjádření ze dne 5.11.2020 zn. SPU 408469/2020/144/Při.
- Lesy České republiky s.p., správa toků – oblast povodí Labe - vyjádření ze dne 3.8.2020 č.j.
LCR953/004514/2020.
- Krajský úřad Pardubického kraje, OŹPZ – oddělení ochrany přírody – stanovisko ze dne 17.8.2020 č.j
KrÚ 54112/2020.
- Krajský úřad Pardubického kraje, OŹPZ – oddělení integrované prevence– stanovisko ze dne
23.7.2020 č.j KrÚ 54780/2020.
- Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH – stanovisko ze dne 11.8.2020 č.j KrÚ 54576/2020
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Železné hory –závazné stanovisko ze dne 9.10.2020
č.j. 3659/VC/20.
- Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy HK – souhlasné stanovisko ze dne
21.7.2020 č.j. MO 213689/2020-5512HK.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany – závazné stanovisko ze dne 15.9.2020 zn.
88063/2020-1150-OÚZ-PCE.
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – závazné stanovisko ze dne 7.8.2020 č.j. KHSPA
13779/2020/HOK-CR.
- Policie ČR, dopravní inspektorát Chrudim – stanovisko ze dne 23.9.2020 č.j. KRPE-53615-1/ČJ2020-170306 a ze dne 13.9.2021 č.j. KRPE-63449-1/ČJ-2021-170306.
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – závazné stanovisko ze dne 30.7.2020 č.j. HSPA-15109/2020.
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 16.3.2021 zn. 0101484686, vyjádření
k projektové dokumentací ze dne 8.9.2021 zn. 1118053109 a zn. 1118053122 a souhlas s činností
v ochranném pásmu ze dne 8.9.2021 pod zn. 1118053109.
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 16.3.2021 pod č.j. 0700349109.
- Telco Pro Sevices, a.s. ze dne 16.3.2021 pod č.j. 0201209861.
- GridServices s.r.o. – vyjádření ze dne 17.8.2020 zn. 5002189308 a informace o sítích ze dne
11.2.2020 zn. 5002086148.
- VS Chrudim, a.s. – vyjádření ze dne 29.7.2020 20070124304 a ze dne 16.3.2021 č.j. 21070143569.
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 22.7.2020 č.j. 704310/20 a ze dne 10.2.2020 č.j. 540891/20.
- Obec Miřetice – vyjádření k existenci inženýrských sítí ze dne 17.3.2020 č.j. OUMi/118/2020.
- Obecní úřad Miřetice – povolení kácení dřevin ze dne 18.10.2021 č.j. 1045/2021/OUMi.
- Úřad Městyse Včelákov – povoleni kácení dřevin ze dne 8.12.2021 č.j. MV 20/1.
- Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí – souhlas k zásahu do krajinného rázu – kácení
dřevin ze dne 1.12.2021 č.j. Hl 69856/2021/OŽP.
- T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 16.3.2021 pod zn. E13898/21.
- Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 16.3.2021 pod zn. 210316-1424270951.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů a účastníků
řízení vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do
15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému,
stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Hlinsko, stavebního
úřadu, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

"otisk úředního razítka"
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Obdrží:
Účastníci – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům dotčeným stavbou
(dodejky)
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Obec Miřetice, IDDS: a7sa43i
Městys Včelákov, IDDS: kyha5kv
Petr Uchytil, Čekov č.p. 16, 539 55 Miřetice u Hlinska
Věra Bakešová, Miřetice č.p. 106, 539 55 Miřetice u Hlinska
Jaroslav Vaško, Miřetice č.p. 94, 539 55 Miřetice u Hlinska
Jaroslava Vašková, Miřetice č.p. 94, 539 55 Miřetice u Hlinska
Mgr. Lenka Chvojková, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
Vlasta Chvojková, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
Jaroslava Drahošová, Miřetice č.p. 66, 539 55 Miřetice u Hlinska
Zdeněk Málek, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
Josef Netolický, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
Dagmar Netolická, Miřetice č.p. 75, 539 55 Miřetice u Hlinska
Pavlína Pudilová, Miřetice č.p. 84, 539 55 Miřetice u Hlinska
Miroslav Vodrážka, Čekov č.p. 48, 539 55 Miřetice u Hlinska
Alena Vodrážková, Čekov č.p. 48, 539 55 Miřetice u Hlinska
Karel Hromek, Medlešice č.p. 75, Chrudim, 538 31 Medlešice
Dagmar Hromková, Medlešice č.p. 75, Chrudim, 538 31 Medlešice
Zdeněk Dušek, Švihov č.p. 53, Miřetice, 538 25 Nasavrky
Petr Jeníček, U Stadionu č.p. 718, 537 03 Chrudim 3
Eva Jílková, Na Šancích č.p. 1177, 537 05 Chrudim 5
Michal Horák, Na sypkém č.p. 89/7, Libeň-Praha, 180 00 Praha 8
Vlastimil Růžička, Čekov č.p. 18, 538 25 Miřetice
Zdeňka Růžičková, Čekov č.p. 18, 538 25 Miřetice
Irena Erbrová, Pod Vinicí č.p. 2840, Zelené Předměstí-Pardubice, 530 12 Pardubice 12
Bc. Radek Zadrobílek, Nerudova č.p. 615/9, 500 02 Hradec Králové 2
Josef Braun, Družstevní č.p. 1270, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Římskokatolická farnost Včelákov, Farská č.p. 41, 538 21 Slatiňany
Pavla Teclová, K Pustinám č.p. 27, 530 02 Pardubice 2
František Rouha, Včelákov č.p. 5, 539 57 Včelákov
Milan Blažek, Včelákov č.p. 45, 539 57 Včelákov
Miroslava Blažková, Včelákov č.p. 45, 539 57 Včelákov
Hana Navrátilová, Srní č.p. 78, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Lukáš Slanina, Vrbětice č.p. 4, 539 73 Tisovec
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci řízení - Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a
stavbám (oznámení je doručeno veřejnou vyhláškou)
dotčené orgány státní správy (dodejky)
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
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Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Východní Čechy, IDDS:
kpddyvy
Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Pardubice, IDDS:
hjyaavk

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hlinsko a dále
na úředních deskách Obecního úřadu Miřetice a Městyse Včelákov, které tímto žádáme o jeho
zveřejnění. Oznámení musí být dále zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. Poslední
den vyvěšení oznámení na úřední desce je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne:………………………………

…………………………………………….
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
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