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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení
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,
851/32, 785/3, 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. Dnem podání bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení (dále jen „společné řízení“).
Členění stavby „Obnova mostu ev. č. 3116-2 - Sobkovice“ na objekty:
SO – 102 Komunikace III/3116
SO – 201 Most ev.č. 3116-2
SO – 202 Provizorní lávka
Popis stavby:
Most a komunikace
Stávající mostní objekt ev.č. 3116-2 převádí obousměrnou komunikaci III. třídy přes Tichou
Orlici. Volná šířka stávajícího mostu je cca 5 m, volná výška mostu nad dnem řeky je cca
3,07 m. Spodní stavbu tvoří dvě masivní kamenné opěry. Bude provedena náhrada celé
původní konstrukce mostu. Nově navržená železobetonová rámová konstrukce šířky 7,6 m.
Směrově a výškově bude komunikace upravena tak, aby navazovala na stávající komunikaci.
Úpravou nivelity a zvětšením světlosti mostního otvoru na 17,5 m bude umožněn průtok Q100.
Celková délka upravovaného úseku komunikace je cca 75 m. Tvar koryta toku pod mostem
bude symetrický lichoběžníkový se šířkou dna 10,5m, celková šířka koryta toku pod mostem
je 17,5 m, u opěr bude berma šířky 1 m a bude 1,4 m nad dnem koryta. Celková délka
obnovy koryta je navržena 20 m.
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Provizorní lávka
Převedení pěší dopravy přes vodní tok Tichá Orlice bude po dobu výstavby řešeno provizorní
lávkou délky 20,0 m. Pro automobilovou dopravu je navržena objízdná trasa; po dobu
výstavby mostu bude úplná uzavírka komunikace III/3116.
Lávka je navržena ocelová. Volná šířka lávky je min. 1,5 m. Konstrukce provizorní lávky
bude napojena na zpevněnou plochu navazující na komunikaci III/3116. Po dokončení stavby
bude lávka demontována a dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad 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“),
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům
státní správy a známým účastníkům řízení.

16.9.2014 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou na místě stavby
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazné stanoviska, námitky a
připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři zdejšího stavebního
úřadu ve lhůtě shora uvedené, ve dnech pondělí a středa od 8:00 – 11:30 hod. a od 12:30 do
17:00 hod., jinak po telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle
ustanovení § 33 správního řádu.
Protože se jedná o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení stavební úřad nařídil k projednání
žádosti veřejné ústní jednání, jehož konání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou ve
smyslu ustanovení § 94a odst. 3 stavebního zákona.
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o
jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně
poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u
pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí obsahuje:
a) údaje o žadateli
b) údaje o předmětu územního řízení a veřejného ústního jednání
Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání,
pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního
řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace
splnil.
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Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky
účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném
ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se
k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska
dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě;
jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v
odstavci 4, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího
stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené (návštěvní dny Po a St 7.30 – 17.00 hod.) nebo po
dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„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
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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
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 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
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 30 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:

