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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031,
Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19

(dále jen "stavebník") dne podal žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby:

Modernizace silnice III/354 2 Proseč – průtah (dále jen "stavba") na pozemkových parcelách číslo
351/6, 520/3, 604/4, 648/2, 1887/6, 1887/12, 1900/1, 1900/2, 2070/1, 2070/2, 2070/3 a 2105 v
katastrálním území Proseč u Skutče. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti
stavebního povolení pod spis. zn. CR 063015/2021 STO/Št ze dne 14. 1. 2021.

Stavba obsahuje:

- Stavební úpravy silnice č. III/354 2 v úseku staničení km 6,773 (začátek obce Proseč) až km
7,130 7 (křižovatka se silnicí č. II/357). V úseku km 6,773 a km 7,063 budkou stavební úpravy
provedeny v rámci projektové dokumentace na úpravu mostu ev. č. 3542-6. Podkladní a krycí
vozovkové vrstvy budou obnoveny v celém rozsahu, pravostranná autobusová zastávka (ve směru od
České Rybné) umístěná v jízdním pruhu bude rekonstruována na bezbariérovou. Chodníky dotčené
stavbou budou v nezbytném rozsahu předlážděny. Silnice bude šířkově upravena na kategorii S 6,5
od začátku úseku do staničení km 7,060. V koncovém úseku bude zachována šířka mezi obrubami
na 7,0 m. V počátečním úseku bude živičný pás šíře 5,5 m oboustranně lemován krajnicí šíře 0,75 m.
V úseku kde je vozovka lemována betonovými obrubníky bude její šířka také 5,5 m. Kryt vozovky
bude vyspádován do střechovitého příčného sklonu 2,5 %. Odvodnění vozovky bude řešeno příčným
a podélným spádem do nově vybudovaných uličních vpustí, které budou napojeny na kanalizační
potrubí, které bude napojeno do stávající dešťové kanalizace.

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15
odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný
podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád), oznamuje podle § 115 odst. 4 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení
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o prodloužení platnosti stavebního povolení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od
ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební odbor Městského úřadu Chrudim,
úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, ostatní dny na základě telefonické domluvy (8,00 - 14,00
hod).).

Stavební úřad současně s tímto oznámením, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává
účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zároveň žádá
účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili nejpozději ve lhůtě pro podání námitek.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 100/1, 102, 103 a 323/1 v katastrálním území Proseč u Skutče,

Pozemkové parcely číslo 310/1, 313/1, 313/3, 313/4, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 351/11, 435/2, 435/3,
517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 518, 520/1, 520/5, 520/6, 532/4, 604/1, 604/2, 604/8, 604/11, 648/14,
683/9, 1887/1, 1899, 2070/4, 2082 a 2083 v katastrálním území Proseč u Skutče:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Proseč č. p. 51, č. p. 92 a č. p. 52

Poučení

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice
č. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny
Město Proseč, IDDS: mgdb3h7 sídlo: náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44 Proseč u Skutče
CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 100/1, 102, 103 a 323/1 v katastrálním území Proseč u Skutče,

Pozemkové parcely číslo 310/1, 313/1, 313/3, 313/4, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 351/11, 435/2, 435/3,
517/1, 517/2, 517/3, 517/4, 518, 520/1, 520/5, 520/6, 532/4, 604/1, 604/2, 604/8, 604/11, 648/14,
683/9, 1887/1, 1899, 2070/4, 2082 a 2083 v katastrálním území Proseč u Skutče:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Proseč č. p. 51, č. p. 92 a č. p. 52

Dotčené orgány (doporučeně):
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru,, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č. p.
1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim
Městský úřad Proseč
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