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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí,
IČO 01312774, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen "stavebník") dne 10.02.2021
podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "Polní cesty C11, C14 a C12 v k.ú.
Šedivec" na pozemku parc. č. 636, 686, 648, 617 v katastrálním území Šedivec, parc. č. 969 v
katastrálním území Orlice.
Stavebník má k výše uvedeným pozemkům vlastnické právo, souhlas nebo právo založené
smlouvou. Výpisy z katastru nemovitostí a příslušné smlouvy opravňují zřídit na výše uvedených
pozemcích silniční stavbu. K záboru jiných pozemků bez souhlasu jejich vlastníků nedojde.
Stavba obsahuje:
- SO 101 C11 - rekonstrukce hlavní polní cesty z asfaltového betonu v délce 903,8 m.
Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná se šířkou zpevněného krytu 4,0 m a
oboustrannými krajnicemi šířky 0,5 m. Součástí polní cesty jsou navrženy výhybny,
hospodářské sjezdy a propustky. Základní příčný sklon je jednostranný 3 %. V km 0.0000.680 je polní cesta odvodněna příčným sklonem do příkopu, který je vyústěn v km 0.680 na
lesní pozemek. V km 0.680-1.100 je kryt polní cesty odvodněn příčným sklonem do volného
terénu. V km 0.640-0.740 vpravo je navržen záchytný rigol zaústěný propustkem do příkopu
v km 0.648. V km 0.820-1.100 vlevo je navržena podélná drenáž vyústěná volně do terénu
(na lesní pozemek). V km 0.810-0.988 je po pravé straně navržena žlabovka z důvodu
zabránění vymílání krajnice v úseku velkého podélného sklonu až 9,7 %. Veškeré srážkové
vody budou zasakovány. Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem 3,0 % do trativodu nebo
do příkopu hloubky min. 0,20 m pod vyústěním zemní pláně.
- SO 102 C14 - rekonstrukce hlavní polní cesty z asfaltového betonu v délce 814 m.
Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná se šířkou zpevněného krytu 4,0 m a
oboustrannými krajnicemi šířky 0,5 m. Součástí polní cesty jsou navrženy výhybny,
hospodářské sjezdy a propustky. Základní příčný sklon je jednostranný 3 %. Kryt polní cesty
je odvodněn příčným sklonem do terénu. V km 0.140-0.670 vlevo je vytvořen rigol, který je
zaústěn do propustku v km 0.175. Od km 0.670 vlevo rigol přechází na příkop a je zaústěn do
propustku polní cesty C11 (km 0.490). V km 0.200-KÚ vpravo je navržena podélná drenáž.
Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem 3,0 % do trativodu. Veškeré srážkové vody budou
zasakovány.
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- SO 103 C12 - rekonstrukce vedlejší polní cesty v délce cca 653,6 m. Komunikace je navržena
jako jednopruhová obousměrná se šířkou nezpevněného krytu 3,0 m a oboustrannými
krajnicemi šířky 0,5 m. Součástí polní cesty jsou navržena výhybna v km 0,360. Základní
příčný sklon je jednostranný 3 %. Polní cesta je odvodněna příčným a podélným sklonem do
volného terénu. Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem 3,0 % do podélné drenáže
vyústěné do příkopu polní cesty C11 (km 0.175). Veškeré srážkové vody budou zasakovány.
- SO 104 C11-Orlice - rekonstrukce hlavní polní cesty z asfaltového betonu v délce 164,2 m.
Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná se šířkou zpevněného krytu 4,0 m a
oboustrannými krajnicemi šířky 0,5 m. Základní příčný sklon je jednostranný 3 %. V km
0.680-1.100 je kryt polní cesty odvodněn příčným sklonem do volného terénu. V km 0.8100.988 je po pravé straně navržena žlabovka z důvodu zabránění vymílání krajnice v úseku
velkého podélného sklonu až 9,7 %. Veškeré srážkové vody budou zasakovány. V km 0.8201.100 vlevo je navržena podélná drenáž vyústěná volně do terénu (na lesní pozemek). Zemní
pláň je odvodněna příčným sklonem 3,0 % do trativodu nebo do příkopu hloubky min. 0,20 m
pod vyústěním zemní pláně.
- SO 801 Sadové úpravy - výsadba kolem úseku C11 a C14.
Ke stavbě bylo vydáno vyjádření příslušného obecného stavebního úřadu, tj. Městského úřadu
Letohrad, odboru výstavby a ŽP pod č. j.: 7092/2017/MULET/2300/11 ze dne 13.12.2017, podle
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), který ověřil a potvrdil, že navrhovaná stavba je
v souladu se záměry územního plánování a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č.
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, se v tomto
případě upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Projektovou dokumentaci stavby (DSP) zpracovala společnost OPTIMA spol. s r.o., Žižkova
738, 566 01 Vysoké Mýto, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské
konstrukce Ing. Zbyněk Neudert, ČKAIT 0700316.
Zhotovitel stavby bude dle výběrového řízení.
Dnem podání u stavebního úřadu bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, 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 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podle § 112 odst. 1 stavebního
zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od
ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne
převzetí tohoto oznámení o zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí
svá závazná stanoviska dotčené orgány. Účastníci mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
(Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, úřední dny pondělí, středa 8:00-11:00 hodin a
12:00-17:00 hodin) po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“).
Speciální stavební úřad současně se zahájením stavebního řízení účastníkům řízení oznamuje, že
mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři č. 3, Městského úřadu Žamberk,
odboru správního a dopravy, Nádražní 833, Žamberk a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3
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správního řádu, ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po
uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí speciální stavební úřad rozhodne ve výše
uvedené věci.
Poučení o podmínkách uplatňování námitek
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Bc. Petra Luňáčková, DiS.
referent (oprávněná úřední osoba)

UPOZORNĚNÍ !
Vyvěšení této V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v
souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk, Městský úřad Letohrad a Obecní úřad Šedivec. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené městské úřady zároveň žádáme, aby po
uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena
silničnímu správnímu úřadu, a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)

Obdrží:
účastníci (doručenky):
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad
Orlicí, IDDS: z49per3
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
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účastníci řízení (doručenky) vlastníci podle § 109, písm. c) a d) stavebního zákona:
- Obec Šedivec, IDDS: 3bea3jy
sídlo: Šedivec č.p. 57, 564 01 Žamberk
- Město Letohrad, IDDS: mnbb4qe
sídlo: Václavské náměstí č.p. 10, 561 51 Letohrad
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IDDS: wr5uy77
sídlo: Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků podle § 109, písm. e) a f) stavebního zákona
(veřejnou vyhláškou):
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 553/2, 553/7, 557, 616, 618, 619/1, 957/18, 1039, 1040, 1041, 477, 480/12, 948/3,
948/4, 948/5 v katastrálním území Orlice, parc. č. 263/36, 263/41, 263/43, 603, 605, 609, 610,
612, 613, 614, 615, 616, 628, 630, 631, 633, 634, 635, 637, 638, 640, 642, 644, 646, 647, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 656, 658, 659, 660, 662, 663, 677, 679, 680, 685, 687, 688, 694, 696,
621, 620 v katastrálním území Šedivec, parc. č. 1244/2, 1245/2, 1320/2, 1472, 1474/2 v
katastrálním území Nekoř
- Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
- Městský úřad Letohrad, úřední deska, IDDS: mnbb4qe
sídlo: Václavské náměstí č.p. 10, 561 51 Letohrad
- Obecní úřad Šedivec, úřední deska, IDDS: 3bea3jy
sídlo: Šedivec č.p. 57, 564 01 Žamberk
dotčené orgány:
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS: ndihp32
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2
- Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - vodoprávní úřad, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk
- Městský úřad Žamberk, odbor ŽPZE - orgán státní správy lesů, Nádražní č.p. 833, 564 01
Žamberk
- Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: mnbb4qe
sídlo: Václavské náměstí č.p. 10, 561 51 Letohrad
- Městský úřad Žamberk, odbor SUUP - orgán stavebního úřadu a územního plánování,
Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk

4/4

