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Město Jevíčko
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569 43 Jevíčko

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jako speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) a
silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a místních komunikací, věcně příslušný podle ustanovení
§ 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
(dále jen „silniční zákon“) a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a zároveň jako místně příslušný úřad podle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 25. 3. 2022 podalo
Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43, Jevíčko, IČ: 00276791 (dále jen "stavebník“) a na základě
posouzení žádosti speciální stavební úřad
rozhodl takto:
Podle § 115 stavebního zákona v platném znění a § 16 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
v platném znění, stavebníkovi vydává
stavební povolení
ke stavbě:

INFRASTRUKTURA PRO 32 RD U KAPLIČKY JEVÍČKO
SO 01 – Komunikace
Stavba bude na pozemcích parc.č. 5143/1, 5141, 5142, 5376/1, 5376/2, 1712/1, 1701/4, 5406, 5146/1,
5355/1, 1701/3, 1186/1, 5150, 1177/16, 1186/5, 1701/2, 1186/6, 1751/2, 5149 v k.ú. Jevíčko-předměstí.
Územní povolení vydal stavební úřad Jevíčko pod č. j. OVUP/4/2022-313/3/B ze dne 5. 1. 2022.
Základní údaje o stavbě:
Předmětem stavebního záměru je stavba místních komunikací, chodníků, plochy pro kontejnerová stání,
parkoviště, odstavné plochy a sjezdy k plánovaným RD v lokalitě „U Kapličky“ v Jevíčku.
Místní komunikace:
Větev 1-7, celková délka 776 m, šířka 3,5 – 6,25 m, plocha 3600 m2
Větev 1 – délka 51m, šířka 5,5m
Větev 2 – délka 55m, šířka 6,0m
Větev 3 – délka 74m, šířka 6,0m
Větev 4 – délka 251m, šířka 3,5m a 5,5m
Větev 5 – délka 62m, šířka 4,5m
Větev 6 – délka 238m, šířka 3,5m
Větev 7 – délka 45m, šířka 3,5m

Chodníky:
Chodníky CH-CH3, celková délka 681 m, šířka 1,60 m, plocha 1150 m2
Chodník CH1 – 560 m, š. 1,60 m
Chodník CH2 – 71 m, š. 1,60 m
Chodník CH3 – 50 m, š. 1,60 m
Parkoviště:
Parkoviště P1-P3, celkem 31 stání, plocha 405 m2
Parkoviště P1 - 12x kolmá parkovací stání
Parkoviště P2 - 12x kolmá parkovací stání
Parkoviště P3 - 7x kolmá parkovací stání
Kontejnerová stání
Plocha 70 m2, kóje ze štípaných betonových tvarovek v. 1,5 m, délka 43 m s betonovou stříškou.
Odstavné plochy
celkem 18 odstavných ploch, plocha 275 m2
Sjezdy
32 sjezdů, šířky 7m, plocha 660 m2
K provedení výše uvedené stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v územním řízení, kterou vypracovala
BETA-PROJEKT, s. r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČ : 642 57 614 (ČKAIT 07000356) v 2/2022;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky z územního povolení č. j. OVUP/4/2022-313/3/B ze dne 5. 1. 2022.
3. Před započetím zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít
k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým
podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení
musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Žadatel musí mít před započetím zemních
prací všechna vyjádření aktualizovaná.
4. Stavba nebude započata bez dořešení smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků a zapracování
akceptovaných připomínek účastníků stavebního řízení!
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavba bude prováděna vybraným stavebním podnikatelem – jeho název stavebník oznámí stavebnímu
úřadu ihned poté, co bude vybrán.
7. Dodavatel stavby požádá silniční správní úřad o omezení dopravy v opravovaném úseku silnice II/371
a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě stavby (případně objízdné
trasy) po dodání všech nutných podkladů a vyjádření.
8. Budou dodrženy a respektovány veškeré požadavky dotčených a oprávněných subjektů, dle jejich
vyjádření a stanovisek , která jsou v dokladové části přiložené projektové dokumentace.
Jedná se zejména o vyjádření:
9. Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům
závadných látek a znečišťování podloží a podzemních vod.
10. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak,
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
11. Při omezení (například dopravní obslužnosti) sousedních pozemků, budou jejich uživatelé předem
stavbou na toto omezení upozorněni.
12. Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude Městskému úřadu Moravská Třebová –
orgánu odpadového hospodářství předložena kompletní průběžná evidence odpadů a dokladů,
prokazujících nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění, od původců odpadů (dodavatel stavby, subdodavatelé atd.)
vzniklých v průběhu realizace stavby.

14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s
ustanovením § 122 stavebního zákona požádá speciální stavební úřad Moravská Třebová.

Odůvodnění:
Dne 25. 3. 2022 podal stavebník žádost o stavební povolení pro realizaci stavby Infrastruktura pro 32 rd u
kapličky Jevíčko, SO 01 – Komunikace.
Žádost byla doložena s povinnými přílohami dle stavebního zákona. Dnem podání žádostí bylo zahájeno
stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům opatřením č. j. MUMT
14383/2022/OD2 ze dne 28. 4. 2022 doručeným veřejnou vyhláškou a na doručenky. Zákon v tomto
případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a
uplatnění práv účastníků nezbytné. Stavební úřad 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 navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky,
popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením §
112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.
Stavební úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své
stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále stavební úřad
účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním
rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Posouzení stavebního úřadu:
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 110 stavebního zákona přezkoumal, zda stavba je v souladu
s požadavky
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů.
Stavební úřad dále ověřil, zda
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby a v provedeném řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v ustanoveních silničního zákona a stavebního zákona, dal možnost
účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy a zjistil,
že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící
vydání stavebního povolení na stavbu.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Tohoto práva nikdo nevyužil.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – odbor dopravy a

SH, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – odboru dopravy. V odvolání se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit povinné informace o stavbě
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Ing. Petr Václavík
vedoucí odboru dopravy
Městský úřad Moravská Třebová
Příloha: Ověřená projektová dokumentace pro stavební řízení
Obdrží:
účastníci (doručenky) BETA - PROJEKT, s.r.o., IDDS: benrhe8, sídlo: Zadní č.p. 402/1a, Lačnov, 568 02
Svitavy 2
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, místo podnikání: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47, sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Kabelová televize CZ, s.r.o., IDDS: c4tes6h, místo podnikání: Ruská č.p. 473/8, Praha 10-Vršovice, 101
00 Praha 101
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq, sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a.s., IDDS: 5t2ecxx, místo podnikání: Třebovská 713, 569 43
Jevíčko
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Mgr. Vlastimil Hebelka, Svitavská č.p. 490, 569 43 Jevíčko Mgr. Eva Hebelková, Svitavská č.p. 490, 569
43 Jevíčko
dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Jevíčko, OVUP, sídlo: Palackého nám. 1, Jevíčko, 569 43,
Městský úřad Moravská Třebová, OVUP památky, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571
01 Moravská Třebová 1 Městský úřad Moravská Třebová,
odbor ŽP, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1 Městský úřad
Moravská Třebová,
odbor územního plánování, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová 1 Městský
úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká č.p. 2, 571 01 Moravská
Třebová 1
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69, sídlo: Teplého č.p.
1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy,
IDDS: 23wai86, sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 Policie ČR, Dopravní
inspektorát, Purkyňova č.p. 2, 568 02 Svitavy 2
Veřejnou vyhláškou je doručováno vlastníkům pozemků, staveb na nich, a jiným osobám majícím věcná
nebo jiná práva k těmto pozemkům, která by mohla být umístěním stavby dotčena:
St.p.č. 249, 250, 1250, 1302, 1345, 1247, 384, 383, 382, 1310, 1311, 1312, 381, 380, 1321/1, 1320, 375,
370, 515, 331, 324, 63, 64, 66, 1304, 67, 70, 71, 73 a 74 v k.ú. Jevíčko-předměstí

P.č. 169/1, 169/2, 5146/2, 5148, 5152, 5140, 5137, 5138, 5139, 5143/5, 5143/4, 5143/6, 5143/2, 1177/2,
1186/15, 1177/3, 1186/14, 1177/4, 1186/13, 1186/12, 1177/5, 1177/17, 1186/11, 1186/10, 1177/6,
1177/7, 1186/7, 1177/8, 1177/9, 1186/4, 1177/10, 1186/28, 1186/27, 1177/11, 1177/13, 1177/12,
1186/26, 1186/25, 1177/14, 1177/15, 1186/24, 1186/23 a 2555 v k.ú. Jevíčko-předměstí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení

Obdrží (doporučeně na doručenku) k vyvěšení:
Městský úřad Moravská Třebová, nám. TGM 29, 571 01 Moravská Třebová
Město Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko, 569 43, IČO 00276791
Uvedený městský (obecní) úřad se tímto žádá o:
1. vyvěšení tohoto oznámení s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto oznámení po 15 dnech od vyvěšení (den vyvěšení se nepočítá) s potvrzením o dni
sejmutí,
3. zaslání takto potvrzeného oznámení zpět na Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, nám.
TGM 29, 571 01 Moravská Třebová

