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V Lanškrouně dne 12.02.2019

Nabylo právní moci dne

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako speciální stavební 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 § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"), a dle usnesení stanovení stavebního úřadu k provedení správního řízení a vydání rozhodnutí
Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, odd. silničního
hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne 30.08.2018 pod č.j.: KrÚ 60250/2018, ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 04.09.2018
podal
Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2, který zastupuje PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova č.p. 169, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice 2
(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:
"Modernizace silnice II/368 Krasíkov průtah" na pozemcích st. p. č. 2, 7, 43, 93, 94, 115/2, parc. č.
3/1, 3/2, 35, 36, 39, 40/1, 40/3, 163/1, 174, 272, 273/4, 275, 390, 399, 969, 972/1, 1005/1, 1005/2,
1005/3, 1005/5, 1005/6, 1005/11, 1006/1, 1010/1, 1013/4, 1013/10 v katastrálním území Krasíkov,
parc. č. 486, 503/1, 504/1, 507/1, 2159/2, 2651/9, 2651/10, 2651/41, 2722/1, 2885/1 v katastrálním
území Tatenice, parc. č. 2256/1, 5102, 5121, 5139, 5144, 5160, 6415 v katastrálním území Třebařov.
Stavba obsahuje:
SO 101 Komunikace km 0,000-0,900 (II. etapa), SO 102 Komunikace km 0,900-2,364 (I. etapa), SO 103
Chodníky - nová šířka 1,5 m, SO 201 Opěrná zeď km 1,525 - železobetonová se základem na
mikropilotách, s ŽB římsou a zábradelním svodidlem, SO 202 Most ev. č. 368-009.
Komunikace je navržena v šířkovém uspořádání minimálně 5,5 m, o celkové délce 2 364 m. Odvodnění
je v celém úseku modernizované, řešeno odvedením vod podélným a příčným sklonem do nových
uličních vpustí, povrchových odvodňovacích žlabů nebo do reprofilovaných silničních příkopů, kde se
bude voda vsakovat. Na trase se nachází 3 podélné propustky, které budou provedeny z betonových trub
DN 400, 1 podélný DN 200 a příčné propustky které budou provedeny z betonových trub DN 400, DN
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500 a DN 300. Během modernizace silnice dojde k rekonstrukci mostu ev. č. 368-009. V rámci
rekonstrukce komunikace dojde k obnově vodorovného a svislého dopravního značení, v km 1,675-1,730
dojde ke směrové úpravě oblouku a vytvoření zastávkového zálivu
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval zodpovědný projektant Bc. Lenka Ledvinková, autorizovaný technik pro dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava ČKAIT 0602363; a kterou vypracovala Ing. Iveta Patrná,
zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce
ČKAI 0601653, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou odborně způsobilou a
oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Název a adresu zhotovitele oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
práce zdraví při práci na staveništi, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.
6. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, v platném znění.
7. Provedení stavby bude vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Řešení detailů a použití
potřebné specifické výrobkové základny bude odpovídat přílohám vyhlášky č. 398/2009 Sb.
8. Na stavbě bude v souladu s ust. § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
9. Před zahájení stavby bude na stavebním úseku umístěna informační tabule, která bude obsahovat
označení stavby, stavebníka, zhotovitele stavby, odpovědného pracovníka zhotovitele včetně
kontaktu, technického dozoru stavebníka a stanovený termín dokončení stavby.
10. Stavebník je povinen respektovat ustanovení § 133 a § 172 stavebního zákona, týkajícího se mimo
jiné i součinnosti stavebníka při provádění státního stavebního dohledu.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu každou dokončenou etapu
dle zpracovaného plánu kontrolních prohlídek stavby.
12. Před zahájením zemních prací bude zjištěna existence veškerých stávajících podzemních vedení a
zařízení a dle požadavků jejich správců bude zabezpečena jejich ochrana. Stavebník zajistí splnění
podmínek z následujících stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury:
 vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, pod č.j.: 524132/17 ze
dne 31.01.2017, a pod č.j.: 583738/17 ze dne 07.04.2017,
 vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Moravská Třebová, pod č.j.:
POS Li-405/17 ze dne 30.06.2017,
 vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz Lanškroun, pod
č.j.: LA/VB/17/1167 ze dne 19.06.2017, pod č.j.: LA/VB/17/1167_1 ze dne 19.06.2017 a pod
č.j.: LA/VB/18/1360 ze dne 17.07.2018,
 vyjádření společnosti VHOS a.s. pod zn.: Ing.Mi/2018/9006791 ze dne 26.07.2018,
 vyjádření společnosti Svazek kanalizace Třebařov ze dne 23.10.2018,
 souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Česká Třebová, pod zn.: 1099364670 ze dne
18.07.2018, a pod zn.: 1099364631 ze dne 18.07.2018,
 stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices, s.r.o., Brno, pod zn.:
5001527598 ze dne 21.06.2017,
 vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s. pod č.j.:1201708879 ze dne 06.06.2017, a pod č.j.:
1201701685 ze dne 01.02.2017,
 vyjádření společnosti České dráhy, a.s. pod č.j.: 603/2018-RSM/HK.
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13. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném (souhrnném) stanovisku Městského úřadu
Lanškroun, odboru životního prostředí ze dne 20.10.2016 pod č.j.: MULA 18154/2017 ze dne
20.06.2017, zejména:
a) orgánu ochrany přírody:
 Při realizaci části záměru podél porostu zeleně dojde k přímému kontaktu se dřevinami.
 Podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen
zákon) jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (a to nadzemní i podzemní část –
kořenový systém). Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme při provádění výstavby dodržování
zásad Standardů AOPK 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti.
 Je třeba zajistit ochranu celé kořenové zóny (za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod
korunou stromů zvětšená o 1,5m, u sloupových forem zvětšená o 5 m). V kořenové zóně dřevin
také nebude prováděno žádné snižování či zvyšování terénu výkopové práce ani ukládání
materiálů, zeminy apod. V kořenovém prostoru dřevin (za kořenovou zónu se pokládá plocha
půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5m, u sloupových forem zvětšená o 5 m) nebudou
prováděny výkopy. Pokud budou v tomto prostoru výkopové práce nutné, budou provedeny
ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů!
 Případné poškození kořenů je potřeba vhodným způsobem ošetřit.
 Dřeviny nebudou nijak poškozovány, ani nebudou ořezávány.
 Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm.
 Stavbou budou dle předložené situace dotčeny pozemky, které se nachází ve významném
krajinném prvku ze zákona vodní tok, údolní niva. Podle §4 odst. 2 jsou významné krajinné
prvky chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Vzhledem ke
skutečnosti, že plánovanou akcí nedojde k významnému zásahu, který by mohly vést k poškození
nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení č i oslabení jeho ekologickostabilizační funkce není nutné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5
zákona. Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo
úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
b) orgánu nakládání s odpady:
 S veškerými odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a v souladu s navazujícími vyhláškami (zejména
pak č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.) a dále platnými právními předpisy obce (obecně závazná
vyhláška o odpadech).
 Odpady ze zemních a stavebních prací je třeba třídit a přednostně využít nebo nabídnout k využití
(pouze oprávněné osobě), uloženy na skládku mohou být pouze ty odpady, u nichž jiný způsob
odstranění není dostupný.
 V případě zpracování betonu nebo stavební suti za účelem jejího dalšího využití se jedná o
nakládání s odpady, které je možné pouze v příslušném zařízení ke zpracování odpadu.
Provozovatel tohoto zařízení je k nakládání s odpadem oprávněn pouze na základě povolení
příslušného orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství.
 Pokud budou zeminy využívány na povrchu terénu, je třeba, aby byly dodrženy požadavky
vyhlášek č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrhu terénu a vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu.
 Zákon o odpadech se 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.
 Během celé akce je třeba vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací akce, a
dokladů prokazujících nakládání s odpady (využití nebo předání oprávněné osobě k odstranění).
c) orgánu ochrany ovzduší:
 Při realizaci předmětného záměru je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Vznikající
prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizována.
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14. Budou splněny podmínky orgánu správy lesů ze závazného stanoviska k umístění stavby
v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od okraje lesních pozemků Odboru životního prostředí pod č.j.:
MULA 9260/2018/OŽP ze dne 21.03.2018, a to:
 Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v §13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon).
 Výkopky zeminy ani jiný materiál nesmí být trvale ukládán na pozemky určené k plnění funkcí
lesa.
 Nedojde k žádnému kácení ani poškození (nadzemních i podzemních částí) lesních stromů na
lesních pozemcích ani na hranicích lesních pozemků.
 Stavba bude umístěna v souladu a v rozsahu dle předloženého situačního zákresu, budou
dodrženy všechny podmínky stanovené mezi investorem, vlastníkem lesních pozemků a
odborným lesním hospodářem.
 Při realizaci musí být dodrženy požární předpisy, zvláště § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů, zákaz některých činností v lese a v jeho ochranném pásmu
do 50 m.
 Nebude znemožněn nebo omezen přístup na lesní pozemky a stavba bude viditelně označena.
 Výjimka se uděluje na základě žádosti Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, zastoupeného JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem, na základě zmocnění
společností PRODIN a.s. se sídlem v Pardubicích, Jiráskova 169, 530 02 v zastoupení Ing. Lucie
Křemenákové. Žadatel je tímto upozorněn na skutečnost nebezpečí blízkosti lesních porostů a na
to, že stavba a její samotný provoz není a nebude důvodem předčasného odtěžení nebo těžby
dřevin na dotčených lesních pozemcích.
 Vznikne-li současnému, nebo případně budoucímu vlastníku dotčeného lesního pozemku
jakákoliv majetková újma z důvodu stavby nebo s ní spojené činnosti, je stavebník vlastníkovi
lesního pozemku povinen tuto újmu nahradit.
 Po ukončení stavby, po geometrickém zaměření budou dořešeny majetkoprávní vztahy vzhledem
k dotčené lesní parcele č. 507/1 v k.ú. Tatenice. Bude požádáno o trvalé odnětí či trvalé omezení
z PUPFL, z důvodu, že lesní parcela je (cca 7m2 ) stavbou přímo dotčena.
 MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, obec Tatenice, obec Krasíkov jako současní vlastníci a OLH, ani
ostatní současní či budoucí vlastníci výše uvedených dotčených lesních pozemků v k.ú. Tatenice
a k.ú. Krasíkov, neodpovídají za případné škody způsobené lesním provozem nebo přírodními
vlivy a živly (pád stromů, částí korun, větví, vývratů apod.)
15. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska (souhlas orgánu ochrany ZPF) Odboru životního
prostředí Městského úřadu Lanškroun pod č.j: MULA 12908/2018 ze dne 27.04.2018, a to:
 V terénu viditelně označíte hranice zájmového území a nebude překročena výměra, která je
odnímána tj. 3 m2 v k.ú. Tatenice a 208 m2 v k.ú. Krasíkov.
 V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákona o ochraně ZPF) uděluje
správní orgán výjimku z provedení skrývky zeminy z důvodu zařazení pozemků do ostatních
ploch. Na stavbě se ornice nevyskytuje, neboť odnímané plochy jsou v místech stávajících
příkopů, svahů tělesa komunikace a stávající vozovky.
 Za trvale odňatou půdu ze ZPF ve prospěch stavby modernizace silnice Krasíkov – průtah se
odvody v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 zákona o ochraně ZPF nestanoví, jde o odnětí
půdy pro stavu silnice, včetně jejich součástí.
 Tento souhlas a jeho podmínky jsou závazným podkladem pro navazující stavební řízení ve věci.
16. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska (vodoprávního souhlasu) Odboru životního
prostředí Městského úřadu Lanškroun pod č.j: MULA 23894/2017 ze dne 21.08.2017, a to:
 Srážkové vody z nově zastavěných a zpevněných ploch a z úseků komunikace nově osazovaných
obrubníky nebo jinak nově odvodňovaných budou přednostně vsakovány. Pouze v případě
nemožnosti vsakování srážkových vod a to z důvodu přímého kontaktu se sousední zástavbou s
jejím ohrožením podmáčením spolu s nemožností převedení srážkových vod z inkriminovaného
místa na jiný pozemek umožňující vsakování srážkových vod, mohou být srážkové vody
odváděny do vodního toku s podmínkou jejich předchozího pozdržení na 3 l/s/ha s minimálním
odtokem 0,5 l/s s kapacitou pozdržení minimálně pětiletého deště. Nebudou realizovány nové
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uliční vpusti vyvedené do vodního toku nebo napojené do stávající dešťové kanalizace vyvedené
do vodního toku.
 Případně osazované zábradlí na ochranné opěrné zdi musí být zrealizováno se standartní výplní,
bez nadměrného zahuštění prvky výplně, bez soklů, pokud možno bez další výplně, jako jsou
pletiva apod. V případě potřeby osazení hustší výplně, pletiva, desek apod., jako např. prvku
bránícího propadu osob zábradlím do vodního toku, bude tato „doplňující“ výplň osazena jako
snadno demontovatelná.
 Na výzvu povodňového orgánu nebo správce vodního toku, dále v případě průchodu
povodňových vod vodním tokem Moravská Sázava nebo reálné možnosti průchodu povodňových
vod z vodního toku Moravská Sázava předmětnými pozemky, budou případné doplňující výplně
demontovány a uloženy na místo, kde nebudou zhoršovat odtokové poměry v době povodně
(nebudou tvořit překážku povodňovým vodám), nejlépe mimo záplavové území vodního toku.
Uložené doplňující výplně budou zabezpečeny proti odplavení.
 Terén a niveleta povrchu komunikace v záplavovém území vodního toku Moravská Sázava
nebudou navyšovány.
 Lehce odplavitelné materiály a lehce splavné materiály nebudou skladovány v záplavovém území
vodního toku.
 Pojízdné stavební stroje budou parkovány mimo záplavové území vodního toku.
 Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby a stavební materiály nebudou ukládány
do vodního toku, na břehy vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
 Skládky vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti
splavování.
 Případné vjíždění do vodního toku Moravská Sázava bude předem projednáno s Povodím
Moravy, s.p., provozem Šumperk a s Českým rybářským svazem, místní organizací Zábřeh.
 Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena
veškerá preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných látek. Při
realizaci prací je nutné v maximální možné míře eliminovat možnost vzniku havárie a případné
úkapy či úniky závadných látek neprodleně odborně likvidovat.
 Musí být splněny podmínky správce povodí a vodního toku Moravská Sázava – Povodí Moravy,
s.p., Brno, vydané ve stanovisku pod č.j. PM033356/2017-203/Fi ze dne 21. července2017, a to:
 Krajnice komunikace přilehlá k vodnímu toku v úseku mezi obcemi Tatenice a Krasíkov
(km 0,4 – 0,7) nebude rozšiřována a svodidla nebudou posouvána blíže k vodnímu toku.
Již za současného stavu se krajnice a svodidla nachází téměř v břehové hraně.
 Správci vodního toku musí mít zachován přístup k vodnímu toku. Svodidla v souběhu s
vodním tokem (mezi obcemi Tatenice a Krasíkov) budou snadno demontovatelná (do
vzdálenosti 8 m od břehové hrany). Krajnice komunikace bude v tomto úseku uzpůsobena
pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti 25 t používané při správě a údržbě toků.
 Zařízení staveniště, terénní úpravy, skládky materiálu a stavebního odpadu budou
umístěny mimo záplavové území.
 Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy
ani majetku (tj. nebude přebírat do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí
Moravy, s.p.).
 DSP nám bude předložena k vyjádření. V PD bude uveden podrobný popis a výkresy k
případným novým objektům, které se budou realizovat v korytě (např. výustní objekty
navržené v rámci odvodu dešťových vod apod.) a detail řešení komunikace v úseku km
0,4 – 0,7.
17. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska (vodoprávního souhlasu) Odboru životního
prostředí Městského úřadu Moravská Třebová pod č.j: MUMT 22404/2017 ze dne 21.08.2017, a to:
 Srážkové vody svedené z řešené části silnice do vodního toku nesou riziko kontaminace ropnými
látkami, z toho důvodu před jejich zaústěním do stávajících odtokových potrubí bude zajištěno
minimálně jednoduché mechanické předčištění – kalová jímka s nornou stěnou pro zadržení
lehkých kapalin dle tabulky C.1 Technické normy vodního hospodářství TNV 75 9011.
 Na základě stanoviska a vyjádření společnosti Povodí Moravy, s.p., správce povodí a vodního
toku Moravská Sázava zn. PM033356/2017-203/Fi ze dne 21.07.2017 budou splněny tyto
podmínky:
 Opravou mostku nesmí být snížena stávající kapacita koryta vodního toku.
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 Bude zpracován havarijní plán stavby.
 Zařízení staveniště, skládky materiálu a stavebního odpadu budou umístěny mimo
záplavové území.
Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního
inspektorátu Ústí nad Orlicí pod č.j.: KRPE-57649-1/ČJ-2018-171106 ze dne 24.07.2018, zejména:
 Před započetím prací bude zhotovitelem zažádán silniční správní úřad o uzavírku a stanovení
dopravního značení k přechodné úpravě provozu s grafickým návrhem přenosného dopravního
značení.
 Před instalací nového nebo odstranění stávajícího trvalého dopravního značení, bude zažádán
silniční správní úřad o stanovení dopravního značení ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona
361/2000 sb. o pozemních komunikacích. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh
změny místní úpravy. Bude vyznačena i V1a – „Podélná čára souvislá“ nebo VDZ V2a –
„Podélná čára přerušovaná“. Středovka je nutná zejména pro orientaci řidičů v mlze, ke které
dochází okolo Moravské Sázava často.
Budou splněny podmínky ze stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního
inspektorátu Svitavy pod č.j.: KRPE-57583-1/ČJ-2018-170906 ze dne 17.07.2018, a to:
 Při akci dojde k omezení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na uvedené komunikace a
k uzavírce s vyznačenou objízdnou trasou, proto bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit
přenosným dopravním značením podle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích“, které vydá příslušný silniční úřad.
 Žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích bude podána
v době, kdy bude znám termín provedení stavby a jméno zodpovědné osoby za rozmístění
dopravního značení.
 V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní
značení zakryto nebo přeškrtnuto.
 V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně vzniku dopravních
komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě
poučených osob, vybavených výstražným oblečením.
 Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být
provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 sb., kterou se provádějí pravidla silničního
provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní
okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závazné slouží Technické
podmínky 66 – „zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které
byly schváleny Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015.
Budou splněny podmínky ze stanoviska k místní úpravě provozu Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Svitavy pod č.j.: KRPE-57583-2/ČJ-2018-170906 ze
dne 17.07.2018, a to:
 Instalaci svislého trvalého DZ a vyznačení vodorovného DZ provede odborná firma.
 Dopravní značky musí být připevněné na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na
sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části
dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro
cyklisty).
 Vzdálenost od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, příp. vozovky je 0,50m; největší však 2,00
m. Ve výjimečných případech j možno v obci vzdálenost snížit na 0,30 m.
 Nesmí být překrývány jinými věcmi např. větve stromů, keře, sloupy, rekl. zařzení apod. a
naopak nesmí překrývat stávající dopravní značení.
Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy a
SH pod č.j.: MULA 31183/2018 ze dne 26.09.2018, zejména:
 Místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností. Žádost o
stanovení místní úpravy provozu je nutno podat s dostatečným časovým předstihem před
kolaudací stavby.
 V průběhu stavby nebudou pozemní komunikace poškozovány ani znečišťovány.
 Stavebník nebude bez předchozího povolení užívat pozemní komunikace jako skladiště
výkopového, stavebního nebo jiného materiálu ani jako manipulační prostor pro mechanismy.
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22. Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor
Olomouc pod zn: DUCR-34753/17/Sj ze dne 15.06.2017, a to:
 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Způsob
provádění stavby v obvodu dráhy (pod železničním nadjezdem) stavebník v předstihu před
zahájením prací projedná s provozovatelem dráhy.
 Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
23. Bude splněny podmínky ze závazného stanoviska Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva
obrany, odbor ochrany územních zájmů pod sp. zn. 5605/63391/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne
20.06.2017, zejména:
 Pod dobu realizace akce je žádoucí zachovat průjezdnost silnice II/368 v celém profilu, její
případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním
střediskem vojenské dopravy.
24. Budou splněny podmínky ze stanoviska společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace pod č.j.: 17211/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 21.07.2017,
25. Budou splněny podmínky ze stanoviska společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
oddělení Ústí nad Orlicí ze dne 26.09.2018 pod č.j.: SUSPK//2018.
26. Budou splněny podmínky z vyjádření správce toku společnosti Lesy České republiky, s.p. pod č.j.:
LCR957/002996/2017 ze dne 07.06.2017, zejména:
 Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu
ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo
k jejich splachování do koryta vodního toku.
 Stavba bude prováděna tak, aby v průběhu výstavby nedošlo ke znečištění povrchových a
podzemních vod, poškození břehů, nebo břehových porostů.
 Správcem vodního toku Moravské Sázavy je Povodí Moravy, s.p., které je nutné kontaktovat se
žádostí o vyjádření.
27. Z hlediska požární ochrany budou dodrženy požadavky vyplývající z technické zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby.
28. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedocházelo k poškozování a znečisťování sousedních
pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. nad přípustnou míru.
29. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé
škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
30. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování pozemních komunikací; v případě, že
k tomu dojde, bude toto ihned odstraněno. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či
jiný materiál, její případné znečištění je třeba neprodleně odstraňovat.
31. Během provádění zemních prací budou respektovány podmínky k výkonu archeologického dozoru
příp. záchranného archeologického výzkumu ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Případné archeologické nálezy při provádění stavby
budou neprodleně hlášeny Archeologickému ústavu nebo jiné oprávněné organizaci.
III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby podá
stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu, obsahující náležitosti uvedené v § 122 stavebního
zákona. Ve smyslu § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (doklad o vytyčení stavby,
geometrický plán se zaměřením stavby, stanovení trvalého dopravního značení vydané příslušným silniční
správním orgánem, doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, zápis o odevzdání a
převzetí stavby od zhotovitele, potvrzení o likvidaci nebo uložení odpadů vzniklých při stavbě, osvědčení o
vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých při stavbě, apod.). Podle § 122 odst. 1 stavebního
zákona pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů
(zejména Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí,
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Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Svitavy, Drážního úřadu,
sekce stavební, územního odboru Olomouc, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje – Ústí nad
Orlicí, Svitavy, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje– Ústí nad Orlicí, Svitavy, Odboru
životního prostředí Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí Městského úřadu Moravská
Třebová, Odboru dopravy a SH Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy Městského úřadu
Moravská Třebová, Odboru investic a majetku – odd. památkové péče Městského úřadu Lanškroun,
Odboru výstavby a územního plánování - státní památková péče Městského úřadu Moravská Třebová,
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc).
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Obec Tatenice, Tatenice č.p. 86, 561 31 Tatenice
Jiří Zatloukal, nar. 12.02.1962, Tatenice č.p. 3, 561 31 Tatenice
Milan Heger, nar. 24.09.1988, Tatenice č.p. 286, 561 31 Tatenice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ladislav Knápek, nar. 23.05.1952, Krasíkov č.p. 90, 563 01 Lanškroun
Růžena Knápková, nar. 14.12.1957, Krasíkov č.p. 90, 563 01 Lanškroun
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
PaedDr. Naděžda Bonaventurová, nar. 18.05.1958, Kodymova č.p. 2539/8, Praha 5-Stodůlky, 158 00
Praha 58
Vlasta Zichová, nar. 27.12.1980, Krasíkov č.p. 75, 563 01 Lanškroun
Lukáš Zich, nar. 02.06.1980, Krasíkov č.p. 75, 563 01 Lanškroun
Michal Knápek, nar. 07.12.1978, Krasíkov č.p. 77, 563 01 Lanškroun
Miroslav Košárek, nar. 18.07.1936, Krasíkov č.p. 98, 563 01 Lanškroun
Věra Košárková, nar. 21.08.1944, Krasíkov č.p. 98, 563 01 Lanškroun
Eliška Hlubinková, nar. 10.05.1967, Třebařov č.p. 286, 569 33 Třebařov
Obec Krasíkov, Krasíkov č.p. 64, 563 01 Lanškroun
Obec Třebařov, Třebařov č.p. 44, 569 33 Třebařov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
VHOS, a. s., Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Riegrovo náměstí 1660, 501 01 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Odůvodnění:
Dne 04.09.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad Obecního úřadu Tatenice vydal územní rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.: OUTA
412/2018 ze dne 11.06.2018 a vyjádřením podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j.: OUTA 511/2018
ze dne 25.07.2018 odsouhlasil soulad projektové dokumentace pro stavební řízení s podmínkami
územního rozhodnutí.
Speciální stavební úřad shledal, že pro řádné posouzení a rozhodnutí ve věci nejsou doloženy potřebné
podklady (zejména chybějící závazná stanoviska dotčených orgánů), proto vyzval k doplnění žádosti o
chybějící dokumenty ve lhůtě nejpozději do 31.03.2019 a řízení usnesením ze dne 26.09.2018 pod č.j.
MULA 30959/2018/SU/V přerušil. Žádost byla doplněna dne 10.12.2018.
Speciální stavební úřad stanovil okruh známých účastníků řízení a opatřením pod č.j.: MULA
431/2019/SU/V ze dne 07.01.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. 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, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Speciální stavební úřad podle § 36
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odst. 3 správního řádu vyrozuměl účastníky řízení, že ve lhůtě do 5 dnů po skončení uvedené lhůty pro
podání námitek se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Speciální 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 a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
K žádosti byla doložena tato závazná stanoviska dotčených orgánů:
závazné stanovisko (souhrnné) Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí pod č.j.:
MULA 18154/2017 ze dne 20.06.2017,
závazné stanovisko (souhlas orgánu ochrany ZPF) Odboru životního prostředí Městského úřadu
Lanškroun pod č.j: MULA 12908/2018 ze dne 27.04.2018,
závazné stanovisko (vodoprávní souhlas) Odboru životního prostředí Městského úřadu Lanškroun
pod č.j: MULA 23894/2017 ze dne 21.08.2017,
koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová pod č.j.: MUMT 19442/2017
ze dne 13.07.2017,
závazné stanovisko (vodoprávní souhlas) Odboru životního prostředí Městského úřadu Moravská
Třebová pod č.j: MUMT 22404/2017 ze dne 21.08.2017,
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí
nad Orlicí pod č.j.: HSPA-33-488/2017 ze dne 16.06.2017,
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Svitavy pod
č.j.: HSPA-19-376/2017 ze dne 19.07.2017,
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí
nad Orlicí pod č.j.: KHSPA 16801/2018/HOK-UO ze dne 17.10.2018,
závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Olomouc pod zn: DUCR34753/17/Sj ze dne 15.06.2017,
závazné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy a SH pod č.j.: MULA 31183/2018
ze dne 26.09.2018,
závazné stanovisko (sdělení) Městského úřadu Lanškroun, Odboru investic a majetku, odd.
památkové péče pod č.j. MULA 31046/2018 ze dne 25.09.2018,
závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
pod č.j.: 39329/2017/OŽPZ/Sv ze dne 17.06.2017,
vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení
integrované prevence pod č.j.: KrÚ 40135/2017/OŽPZ/PP ze dne 08.06.2017,
závazné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí k umístění stavby
v ochranném pásmu lesa pod č.j.: MULA 9260/2018/OŽP ze dne 21.03.2018,
stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí
pod č.j.: KRPE-57649-1/ČJ-2018-171106 ze dne 24.07.2018, a pod č.j.: KRPE-57649-2/ČJ-2018171106 ze dne 24.07.2018,
stanovisko k místní úpravě provozu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního
inspektorátu Svitavy pod č.j.: KRPE-57583-2/ČJ-2018-170906 ze dne 17.07.2018,
stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Svitavy pod
č.j.: KRPE-57583-1/ČJ-2018-170906 ze dne 17.07.2018,
stanovisko Agentury logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové pod č.j.: MO
115409/2017-5512HK ze dne 07.06.2017,
závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních
zájmů pod sp. zn. 5605/63391/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 20.06.2017.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Byla doložena stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury:
vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz Lanškroun, pod č.j.:
LA/VB/17/1167 ze dne 19.06.2017, pod č.j.: LA/VB/17/1167_1 ze dne 19.06.2017 a pod č.j.:
LA/VB/18/1360 ze dne 17.07.2018,
vyjádření společnosti VHOS a.s. pod zn.: Ing.Mi/2018/9006791 ze dne 26.07.2018,
vyjádření společnosti Svazek kanalizace Třebařov ze dne 23.10.2018,
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sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pod zn.: 01009553,95 ze dne 16.07.2018,
souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Česká Třebová, pod zn.: 1099364670 ze dne 18.07.2018, a
pod zn.: 1099364631 ze dne 18.07.2018,
stanovisko společnosti Telco Pro Services, a.s., Praha, pod zn.: 0200779637 ze dne 16.07.2018,
stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices, s.r.o., Brno, pod zn.:
5001527598 ze dne 21.06.2017,
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, pod č.j.: 524132/17 ze dne
31.01.2017, a pod č.j.: 583738/17 ze dne 07.04.2017,
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Moravská Třebová, pod č.j.: POS
Li-405/17 ze dne 30.06.2017,
stanovisko společnosti Správa a údržba silnic Pardubického kraje pod zn.: SÚSPK//2018 ze dne
26.09.2018,
vyjádření správce povodí a vodního toku Moravská Sázava společnosti Povodí Moravy, s.p. pod zn.:
PM-19788/2018/5203/Fi ze dne 24.09.2018,
vyjádření správce toku společnosti Lesy České republiky, s.p. pod č.j.: LCR957/002996/2017 ze dne
07.06.2017,
stanovisko společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace pod č.j.: 17211/2017SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 21.07.2017,
vyjádření společnosti České dráhy, a.s. pod č.j.: 603/2018-RSM/HK,
vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s. pod č.j.:1201708879 ze dne 06.06.2017, a pod č.j.:
1201701685 ze dne 01.02.2017,
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pod zn.: E05397/18 ze dne 08.02.2018,
vyjádření obce Tatenice ze dne 06.02.2017,
vyjádření obce Krasíkov ze dne 26.10.2018,
vyjádření obce Třebařov ze dne 17.09.2018 a ze dne 23.10.2018.

Při posuzování a rozhodování speciální stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které
posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména
stavebním zákonem, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění, vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění,
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a správním řádem.
Dokumentace pro vydání stavebního povolení je vypracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, a je
zpracována osobou oprávněnou k výkonu činnosti ve smyslu § 158 stavebního zákona.
Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v
úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být
přímo dotčena vlastnická nebo práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům a stavbám na nich
kromě žadatele následujícím osobám:
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Obec Tatenice, Jiří Zatloukal, Milan Heger, Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, Ladislav Knápek, Růžena Knápková, Povodí Moravy,
s.p., PaedDr. Naděžda Bonaventurová, Vlasta Zichová, Lukáš Zich, Michal Knápek, Miroslav
Košárek, Věra Košárková, Eliška Hlubinková, Obec Krasíkov, Obec Třebařov, Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., VHOS, a. s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
GridServices, s.r.o., ČD - Telematika a.s., České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, ČEZ
Distribuce, a. s.,
Účastníci řízení dle § 109 písm. e), f) stavebního zákona:
osoby s vlastnickými právy nebo právy věcného břemene k sousedním pozemkům:
st. p. č. 4/1, 4/2, 5, 10, 16, 42, 48, 49, 50, 59/1, 59/2, 69, 92, 115/1, 124, 201, parc. č. 3/3, 3/6, 3/7, 3/8,
3/9, 3/14, 26, 32, 33/1, 115/6, 115/8, 115/9, 116/1, 116/11, 163/41, 165/1, 173/1, 176/4, 207, 209/1,
211/1, 211/2, 212, 254/4, 254/12, 254/13, 256, 257, 259, 262, 263, 268/5, 273/1, 273/5, 274, 276,
277/1, 328/1, 329/5, 331/1, 332, 381, 383, 386/1, 388, 389/1, 389/2, 392, 396/1, 396/2, 397, 427, 970,
975/1, 981, 982, 986/2, 994/1, 1005/4, 1005/7, 1005/8, 1016, 1022, 1023 v katastrálním území
Krasíkov, st. p. č. 1/1, 1/2, 2, 3, 5/1, parc. č. 466/1, 475, 491, 499/1, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7,
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499/10, 500/3, 502/1, 2159/3, 2651/23, 2722/5, 2870/4, 4007 v katastrálním území Tatenice, parc. č.
1774/1, 1827/1, 1865/2, 2194/2, 2194/3, 2198/1, 4141, 5140, 5141, 5143, 5145, 5148, 5149, 5150,
5151, 5161, 6413, 6414, 6417, 6418 v katastrálním území Třebařov
osoby s vlastnickými nebo právy věcného břemene k sousedním stavbám:
Krasíkov č.p. 86, č.p. 107, č.p. 98, č.p. 75, č.p. 91, č.p. 57, č.p. 42, č.p. 41, č.p. 40, č.e. 1, č.p. 90, č.p.
70 a č.p. 88, Tatenice č.p. 1, č.p. 233, č.p. 207, č.p. 2 a č.p. 3
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat 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 Lanškroun, Odboru stavební úřad, 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.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 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.
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.

Ing. Pavel Martinec
vedoucí odboru
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Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Lanškroun a Obecního úřadu Krasíkov, Obecního úřadu Tatenice, Obecního úřadu Třebařov.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
-účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (do vlastních rukou)
1. Pardubický kraj, který zastupuje společnost PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq
2. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
3. Obec Tatenice, IDDS: uzxba3x
4. Jiří Zatloukal, Tatenice č.p. 3, 561 31 Tatenice
5. Milan Heger, Tatenice č.p. 286, 561 31 Tatenice
6. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
7. Ladislav Knápek, Krasíkov č.p. 90, 563 01 Lanškroun
8. Růžena Knápková, Krasíkov č.p. 90, 563 01 Lanškroun
9. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
10. PaedDr. Naděžda Bonaventurová, Kodymova č.p. 2539/8, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
11. Vlasta Zichová, Krasíkov č.p. 75, 563 01 Lanškroun
12. Lukáš Zich, Krasíkov č.p. 75, 563 01 Lanškroun
13. Michal Knápek, Krasíkov č.p. 77, 563 01 Lanškroun
14. Miroslav Košárek, Krasíkov č.p. 98, 563 01 Lanškroun
15. Věra Košárková, Krasíkov č.p. 98, 563 01 Lanškroun
16. Eliška Hlubinková, Třebařov č.p. 286, 569 33 Třebařov
17. Obec Krasíkov, IDDS: 2mba3gn
18. Obec Třebařov, IDDS: ijtbuc7
19. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
20. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
21. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IDDS: wr5uy77
22. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
23. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
24. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, IDDS: e52cdsf
25. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
-účastníci řízení dle § 109 písm. e), f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
osoby s vlastnickými právy nebo právy věcného břemene k sousedním pozemkům:
st. p. č. 4/1, 4/2, 5, 10, 16, 42, 48, 49, 50, 59/1, 59/2, 69, 92, 115/1, 124, 201, parc. č. 3/3, 3/6, 3/7, 3/8,
3/9, 3/14, 26, 32, 33/1, 115/6, 115/8, 115/9, 116/1, 116/11, 163/41, 165/1, 173/1, 176/4, 207, 209/1,
211/1, 211/2, 212, 254/4, 254/12, 254/13, 256, 257, 259, 262, 263, 268/5, 273/1, 273/5, 274, 276, 277/1,
328/1, 329/5, 331/1, 332, 381, 383, 386/1, 388, 389/1, 389/2, 392, 396/1, 396/2, 397, 427, 970, 975/1,
981, 982, 986/2, 994/1, 1005/4, 1005/7, 1005/8, 1016, 1022, 1023 v katastrálním území Krasíkov, st. p. č.
1/1, 1/2, 2, 3, 5/1, parc. č. 466/1, 475, 491, 499/1, 499/3, 499/4, 499/5, 499/6, 499/7, 499/10, 500/3,
502/1, 2159/3, 2651/23, 2722/5, 2870/4, 4007 v katastrálním území Tatenice, parc. č. 1774/1, 1827/1,
1865/2, 2194/2, 2194/3, 2198/1, 4141, 5140, 5141, 5143, 5145, 5148, 5149, 5150, 5151, 5161, 6413,
6414, 6417, 6418 v katastrálním území Třebařov
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osoby s vlastnickými nebo právy věcného břemene k sousedním stavbám:
Krasíkov č.p. 86, č.p. 107, č.p. 98, č.p. 75, č.p. 91, č.p. 57, č.p. 42, č.p. 41, č.p. 40, č.e. 1, č.p. 90, č.p. 70 a
č.p. 88, Tatenice č.p. 1, č.p. 233, č.p. 207, č.p. 2 a č.p. 3
- dotčené orgány
26. Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01
Lanškroun-Vnitřní Město
27. Městský úřad Lanškroun, Odbor investic a majetku, odd. památkové péče, nám. J. M. Marků č.p. 12,
563 01 Lanškroun-Vnitřní Město
28. Městský úřad Lanškroun, Odbor životní prostředí, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01 LanškrounVnitřní Město
29. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
30. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
31. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS: ndihp32
32. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Svitavy, IDDS: ndihp32
33. Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, IDDS: fqtb4bs
34. Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, IDDS: fqtb4bs
35. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86
36. Městský úřad Moravská Třebová, Odbor výstavby a územního plánování, státní památková péče,
IDDS: fqtb4bs
37. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
38. Sekce ekonomická a majetková Mo, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk
39. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd

