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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu Polička, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1
a § 40 odst. 4 písm. a) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), a současně také jako věcně a místně
příslušný stavební úřad podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, ve stavebním řízení přezkoumal
podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.3.2019 podal
Pardubický kraj, IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2,
který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53
Pardubice 19
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu s názvem:
Stavební úpravy silnice II/353 v Kamenci u Poličky
Kamenec u Poličky

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 67, 80, 95, 181, parc. č. 13, 32/1, 32/2, 42/3, 43/2, 44/2, 46, 93/30, 93/57,
316/4, 316/5, 317, 1986/1, 1988/1, 1988/5, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1989/6, 1989/8, 2066, 2070 v katastrálním
území Kamenec u Poličky, parc. č. 1733/3, 1806/18, 1808, 1809 v katastrálním území Sádek u Poličky. Stavba
je též uváděna pod názvem „Rekonstrukce silnice II/353 v Kamenci u Poličky“.
Stavba představuje:
Rekonstrukci stávající silnice II/353, která navazuje na výstavbu splaškové kanalizace v obci Kamenec
u Poličky.
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Celková délka opravy silnice činí 1678 m
Součástí opravy jsou i autobusové zálivy, stávající opěrná zeď 1,00490 - 1,07080 a výměna svodidel
Členění stavby na objekty a provozní soubory:




SO 104 Silnice II/353
SO 110 Dopravní opatření
SO 201 Opěrná zeď

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval OPTIMA spol. s r.o., Žižkova
738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, zodpovědný projektant Ing. Zbyněk Neudert, autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské stavby, č.osv. ČKAIT – 0700316 v listopadu 2017

2.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stavba bude dokončena do 31.10.2021.
Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavebním podnikatelem, určeným na základě výběrového řízení.
Výsledek výběrového řízení bude oznámen stavebnímu úřadu.
Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném vyjádření MěÚ Polička, OÚPRaŽP, vydaném
15.11.2017 pod č.j. MP/25964/2017/OÚPRaŽP/BV, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Polička, OÚPRaŽP, vydaném 13.3.2019
pod č.j. MP/06676/2019/OÚPRaŽP/VaT, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Obce Kamenec u Poličky, vydaném dne 23.10.2017
pod č.j. OK/0493/2017, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MěÚ Polička, odboru dopravy, vydaném dne 6.10.2017
pod č.j. MP/26981/2017, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, vydaném dne 27.10.2017 pod č.j. KRPE-83264-1/ČJ2017-170906, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany,
odboru ochrany územních zájmů, vydaném dne 8.12.2017 pod spis.zn. 10513/66533/2017-8201-OÚZPCE, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené v odborném stanovisku Agentury logistiky Ministerstva obrany,
Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové, vydaném dne 24.10.2017 pod č.j. MO
219455/2017-5512HK, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., vydaném 8.1.2018 pod č.j. PM620/2018/5203/Fi, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., vydaném 17.1.2018 pod č.j.
PM068684/2017-203/Fi, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., vydaném dne
14.9.2017 pod č.j. 716799/17, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., vydaném dne
11.11.2017 pod č.j. 1011 POS JP 2017, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku GridServices, s.r.o., vydaném 19.9.2017 pod č.j.
5001586656, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku GridServices, s.r.o., vydaném 14.11.2017 pod č.j.
5001607818, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
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20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření VHOS, a.s., vydaném dne 18.9.2017, vydaném dne
18.9.2017 pod č.j. Ing.MN/2017/9005543, platnost prodloužena dne 9.1.2019 pod č.j.
Ing.MN/2019/9007412, které jsou součástí PD stavby – Dokladová část.
21. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s projektovou dokumentací, prováděním činností
a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s.,
vydaném dne 3.11.2017 pod č.j. 1095248333, který je součástí PD stavby – Dokladová část.
22. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s., vydaném dne 14.1.2019 pod č.j. 1102355038.
který je součástí PD stavby – Dokladová část.
23. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., vydaném dne 14.1.2019 pod č.j.
1102354987, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s., vydaném dne 9.1.2019, pod č.j.
0101039726, které je součástí PD stavby – Dokladová část.
25. Bude dodržena podmínka uvedená v souhlasu se stavebním záměrem Jarmily Kaláškové, nar. 5.11.1959,
Sněžné č.p. 207, 592 03 Sněžné ze dne 30.1.2019, který je součástí PD stavby – Dokladová část.
Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:
Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Karel Švejda, Iva Švejdová, Ing. František Ptáček,
Mgr. Zuzana Ptáčková, Josef Vondra, Obec Kamenec u Poličky, Jaroslava Zerzánková, Marie Homolková,
Ladislav Martinů, Povodí Moravy, s.p., Josef Cacek, Jindřiška Cacková, Marie Novotná, Božena Vávrová,
Jarmila Kalášková, Viliam Bánoczay, Michaela Bánoczay, Boštík & synové, s.r.o., Petr Boštík, Kateřina
Boštíková, Obec Sádek
Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 79, 98, 108/1, 122, 123, 124, 146, 147, 148, 274, parc. č. 3/1, 5/2, 11, 14, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 23, 26/1,
26/3, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 39/4, 41/1, 41/2, 42/2, 44/1, 45, 48/2, 50/1, 50/2,
51, 52/2, 53, 55/1, 55/2, 57, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62/3, 63, 65, 67/1, 67/2, 72/1, 72/2, 72/4, 72/5,
72/6, 72/8, 93/5, 93/12, 93/13, 93/31, 93/34, 93/38, 93/46, 93/56, 93/60, 93/61, 93/62, 93/63, 93/74, 93/75,
93/76, 139, 172, 173/2, 316/2, 316/6, 323, 355, 361/1, 361/2, 368/1, 368/2, 369, 370/2, 390/2, 390/3, 933/5,
933/7, 1386/1, 1949, 1972/2, 1974, 1976/3, 1977, 1981/1, 1983, 1984/1, 1988/2, 1988/6, 1988/7, 1988/10,
1989/1, 1989/2, 1989/7, 1989/9, 1989/11, 1989/12, 1989/22, 2030/2, 2082, 2085 v katastrálním území Kamenec
u Poličky, st. p. 861, parc. č. 3067/1, 3096, 3099 v katastrálním území Polička, parc. č. 1286, 1806/1
v katastrálním území Sádek u Poličky
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kamenec u Poličky č.p. 67, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 98, č.p. 99, č.p. 100, č.p. 123, č.p. 122 a č.p. 121, Polička, Dolní
Předměstí č.p. 149
Odůvodnění:
Dne 25.3.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil svým opatřením č.j. MP/09097/2019/SÚ/VrK ze dne 3.4.2019 zahájení
stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního
zákona a současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení stavby. Speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 6.5.2019 mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že k později uplatněným stanoviskům, námitkám, popř.
důkazům nebude přihlédnuto. Zároveň účastníky poučil o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě
pěti dnů ode dne skončení lhůty pro podání námitek.
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Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
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 k odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Pardubického kraje, který
o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Polička, 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, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Polička a zveřejněním na webových stránkách
se písemnost považuje za doručenou.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo se
uvedou nesprávnosti v rozhodnutí nebo v 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude
vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení
kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Václav K A Š P A R
vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce
Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Polička a zveřejněním na webových stránkách
se písemnost považuje za doručenou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Obdrží:
Účastníci:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Karel Švejda, Kamenec u Poličky č.p. 123, 572 01 Polička
Iva Švejdová, Kamenec u Poličky č.p. 123, 572 01 Polička
Ing. František Ptáček, Kamenec u Poličky č.p. 122, 572 01 Polička
Mgr. Zuzana Ptáčková, Kamenec u Poličky č.p. 122, 572 01 Polička
Josef Vondra, B. Němcové č.p. 737, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Obec Kamenec u Poličky, IDDS: 5qpa83m
Jaroslava Zerzánková, Kamenec u Poličky č.p. 212, 572 01 Polička
Marie Homolková, Kamenec u Poličky č.p. 24, 572 01 Polička
Ladislav Martinů, Kamenec u Poličky č.p. 93, 572 01 Polička
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Josef Cacek, Kamenec u Poličky č.p. 164, 572 01 Polička
Jindřiška Cacková, Kamenec u Poličky č.p. 79, 572 01 Polička
Marie Novotná, Borovnice č.p. 28, 592 42 Jimramov
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Božena Vávrová, Kamenec u Poličky č.p. 128, 572 01 Polička
Jarmila Kalášková, Sněžné č.p. 207, 592 03 Sněžné
Viliam Bánoczay, Kamenec u Poličky č.p. 68, 572 01 Polička
Michaela Bánoczay, Kamenec u Poličky č.p. 68, 572 01 Polička
Boštík & synové, s.r.o., IDDS: mubsjua
Petr Boštík, Kamenec u Poličky č.p. 59, 572 01 Polička
Kateřina Boštíková, Kamenec u Poličky č.p. 59, 572 01 Polička
Obec Sádek, IDDS: 7mwa5c4
účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb (veřejnou vyhláškou)
Dotčené orgány:
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, e-mailem/elektronicky
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, IDDS:
23wai86
Městský úřad Polička, odbor dopravy, e-mailem/elektronicky
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy - Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS:
hjyaavk
Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky. Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS:
hjyaavk
Ostatní:
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Polička, odbor Tajemník - oddělení vnitřní podpory - úsek podatelny
Obecní úřad Kamenec u Poličky, IDDS: 5qpa83m
Obecní úřad Sádek, IDDS: 7mwa5c4

