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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad věcně
příslušný podle § 13 odst. 1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a jako stavební úřad místně
příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále
jen „správní řád“) podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu

přerušuje
územní řízení o umístění stavby – „Obnova mostu ev. č. 3116-2 - Sobkovice“, umístěná na
pozemcích prac. č. 851/30, 851/6, 150/1, 150/5, 150/6, 150/7, 851/32, 934/4, 943/2, 943/3,
943/1 a 851/29 v k.ú. Sobkovice a parc.č. 785/1, 785/2, 785/3 v k.ú. Jamné nad Orlicí“, a
to do 28.2.2015
a současně

vyzývá
žadatele k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2 správního řádu, v termínu do
28.2.2015, spočívajících v doložení:



povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, Pardubice.

Odůvodnění
Dne 3.7.2014 podal Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, zastoupený na
základě plné moci ze dne 15.1.2014 společností M.I.S a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec
Králové, žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu - „Obnova mostu ev. č. 3116-2 Sobkovice“, umístěná na pozemcích prac. č. 851/30, 851/6, 150/1, 150/5, 150/6, 150/7,
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851/32, 934/4, 943/2, 943/3, 943/1 a 851/29 v k.ú. Sobkovice a parc.č. 785/1, 785/2, 785/3
v k.ú. Jamné nad Orlicí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil dopisem ze dne
11.8.2014 pod č.j. VÝST/2914/2014/Vg zahájení územního řízení účastníkům řízení
stanoveným podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.
Protože se jedná o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení, stavební úřad nařídil zároveň
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.9.2014,
jehož konání oznámil veřejnosti veřejnou vyhláškou ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2
stavebního zákona, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům doručoval stavební úřad
jednotlivě.
Z veřejného ústního jednání byl sepsán protokol pod č.j. VÝST/3348/2014/Vg ze dne
16.9.2014. Do protokolu byly zaznamenány námitky účastníků řízení přítomných na ústním
jednání.
Pardubický kraj v zastoupený společností M.I.S. Hradec Králové provedl na základě výše
uplatněných námitek úpravu projektové dokumentace. Původně zamýšlená provizorní lávka
pro pěší byla nahrazena provizorním mostem. Po tomto provizorním mostě bude umožněn
průjezd místní dopravy v omezené míře.
Dopisem ze dne 20.10.2014 pod č.j. VÝST/3748/2014/Vg stavební úřad oznámil dotčeným
orgánům státní správy a známým účastníkům řízení skutečnost, že dne 3.10.2014 byl
Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem majetkovým, stavebního řádu a investic,
vydán souhlas se změnou a úpravou dočasného dopravního opatření na možnost přejetí
osobních automobilů s příslušným povolením přes lávku. Dále společnost M.I.S a.s. provedla
úpravu projektové dokumentace pro územní řízení v rozsahu rozšíření provizorní lávky pro
možnost průjezdu osobními automobily s příslušným provolením. Provizorní lávka byla
změněna na mostní provizorium.
V průběhu řízení však bylo zjištěno, že žadatel nedoložil povolení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, které bylo podmínkou závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pardubice, ze dne 29.4.2014 pod č.j. KrÚ
28274/2014/OŽPZ/6.
Z tohoto důvodu stavební úřad využil možnosti ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního
řádu a řízení o žádosti přerušil.

Poučení
Po dobu přerušení řízení lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 65 odst. 1 správního řádu
neběží.
Proti tomuto usnesení lze podle ust. 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů
ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a
stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Jablonné nad Orlicí,
odboru výstavby a ŽP, u něhož se odvolání podává.
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Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.
Doručí se
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (doručí se na základě plné
moci: M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové)
Obec Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 280, 561 65 Jamné nad Orlicí
Obec Sobkovice, Sobkovice 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Václav Simon, Sobkovice 70, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Ludmila Simonová, Sobkovice 70, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Miroslav Fogl, Sobkovice 2, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Progressa s.r.o. , Červenovodská 548, 561 69 Králíky
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
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Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
ČEZ Distribuce a.s., Teplická874/8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Dotčené orgány
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územ. plánování, 564 01 Žamberk
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,
562 03 Ústí nad Orlicí
Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice,
Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. 5. května 4,
561 64 Jablonné nad Orlicí
Veřejnost
(veřejnou vyhláškou)
Na vědomí
Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad
Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
v Jablonném nad Orlicí, Obecního úřadu Sobkovice a Obecního úřadu Jamné nad Orlicí.

Datum vyvěšení:………………………..

Datum sejmutí:…………………………...

………………………..
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

………………………..
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

