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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:
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), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 10. 1. 2023
podal

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"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e do 31. 12. 2025

platnost stavebního povolení pod spis. zn. CR 063015/2020 STO/Št ze dne 14. 1. 2021 na stavbu:

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.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění

Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy
stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.
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Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno nedostatkem finančních
prostředků.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za
kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska
dotčených orgánů, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Proseč, CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s. r. o., Vodárenská společnost
Chrudim, a. s.

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.

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 se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

Poplatek:

Správní poplatek podle položky č. 18 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění byl vyměřen na částku 1000,- Kč.

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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