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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY  

Výroková část: 

Městský úřad Polička, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon),  ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen "stavební zákon") a současně také jako věcně a místně příslušný speciální stavební 

úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle § 15 odst. 1 stavebního zákona, ve společném 

územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“), posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost 

o vydání společného povolení, kterou dne 22.5.2019 podal 

 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 708 92 822 

který zastupuje společnost PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 252 92 161, 

zastoupená Ing. Lucií KŘEMENÁKOVOU 

(dále jen "žadatel - stavebník"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, územního opatření a stavebního řádu 

 s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

pro stavbu s názvem: 

Stavební úpravy silnice II/360 Polička - Korouhev  

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 6162/1,  6219/119,  6163/1,  4877/113,  3812/4,  4877/114,  

6631,  3701/4,  3812/3,  3802,  3812/2,  3818/3,  6162/3,  3857/1,  6196/4,  6219/121,  3265/1,  3274/4,  

6163/10,  3863,  6219/118,  6219/120,  st.2985   v kat. území Polička  

a na pozemcích parc.č. 3180/26,  3180/25,  3180/24,  3180/23,  3180/27,  2877/5,  2877/7,  2877/4,  

3180/22,  2877/6,  2877/12,  3180/2,  2877/9,  3180/21,  3180/3,  3180/4,  3180/5,  3180/20,  3180/6,  

3180/7,  3180/8,  2877/11,  2877/10, 3180/9,  3180/10,  3180/19,  3180/11,  3180/18,  3180/17,  3180/16,  

3180/15,  3180/12,  3180/13,  2805/1,  2877/8,  2723,  2877/3,  2721/2,  2234/12,  2247,  3179,  2291/1,  

3180/28,  3180/1,  2285/24,  2447,  2250/9,  2245/1,  2312/11,  2245/2,  2312/5,  2385/2,  2377,  3180/14,  

841/2,  944,  982/2,    1032/3,  1032/4,  1032/2,  1207/1,  420/2,  2764,  421/1,  537,  520,  516/4,  521/3,  

st.264,  3251,  st.388/1,  2912/102   v kat. území Korouhev. 

Stavba je též uváděna pod názvem: 

„Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje“ 

Stavba představuje: 

- Modernizaci stávající dvoupruhové, obousměrné pozemní komunikace (silnice II/360) kategorie 

S 7,50/70 v zastavěném i v nezastavěném území, spočívající ve vyfrézování asfaltových vrstev, pokládce 
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nových asfaltových vrstev, vybudování okružní křižovatky pro zklidnění dopravy v obci Korouhev, 

obnově svislého a vodorovného dopravního značení, reprofilaci (pročištění) příkopů a zajištění správného 

odvodnění komunikace. Součástí stavby je také doplnění zádržného systému (svodidel) na vnější strany 

směrových oblouků, úpravy autobusových zastávek a modernizace mostních objektů. Jedná se o veřejně 

prospěšnou stavbu. 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

- SO 101    Silnice II/360 km 0,90 až 5,12 

Navýšení nivelety vozovky s obnovou krytových vrstev, nová silniční svodidla, provedení šikmých čel u 

všech hospodářských sjezdů a modernizace autobusových zastávek. 

- SO 102    Silnice II/360 km 5,57 až 7,94 

Navýšení nivelety vozovky s obnovou krytových vrstev, nová silniční svodidla, provedení šikmých čel u 

všech hospodářských sjezdů. 

- SO 103    Hlavní dopravní prostor obec Korouhev 

Provedení nové okružní křižovatky o vnějším průměru 30,00 m, s jízdním pruhem o šířce 6,00 m a 

prstencem 1,80 m, navýšení nivelety vozovky s provedením tichého krytu s pojivem modifikovaným 

pryžovým granulátem. 

- SO 104    Přidružený dopravní prostor obec Korouhev 

Provedení proložek chodníků z důvodu vybudování nové okružní křižovatky a modernizace 

autobusových zálivů. 

- SO 105    Úprava příčných propustků 

Provedení výměny trub propustků a zároveň vybudování šikmých čel na vtoku a výtoku dle přilehlého 

násypového stavu pozemní komunikace. 

- SO 201    Mostní objekt 360-023 

Provedení výstavby nového mostního objektu na Jánském potoce. 

- SO 202    Mostní objekt 360-024 

Provedení nových říms včetně obnovení povrchové úpravy mostního objektu na Korouhevském potoce. 

- SO 301    Odvodnění okružní křižovatky 

Provedení obnovy stávajícího odvodnění dešťovou kanalizací v délce 87,5 m a přípojek uličních vpustí 

v délce 124 m s napojením do stávající vodoteče (Korouhevského potoka). 

- SO 401    Veřejné osvětlení okružní křižovatky 

Provedení veřejného osvětlení u nově vybudované okružní křižovatky zahrnuje kabelové vedení v délce 

427 m a 14 ks stožárů se svítidly. 

- SO 801    Kácení stromů 

Provedení kácení stromů zasahujících do stávající krajnice vozovky v řešené lokalitě včetně odstranění 

všech pařezů. 

- SO 802    Náhradní výsadba 

Provedení výsadby nových stromů a zeleně v normových vzdálenostech podél řešené pozemní 

komunikace pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zachování krajinného rázu. Součástí je také 

úprava zeleně a středového ostrůvku okružní křižovatky v obci Korouhev. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zak.č. 3110-18-078, kterou v květnu 2019 

vypracovala společnost PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 252 92 161 - 

zodpovědný projektant Ing. Michal HORNÝŠ, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č.osv. 

ČKAIT-0602053, která je přílohou tohoto rozhodnutí. 

2. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. Budou dodržovány 

vlastnické hranice mezi pozemky stavebníka a vlastníky sousedních nemovitostí. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Závěrečnou kontrolní prohlídku. 

6. Stavba bude dokončena do 31.12.2022. V této lhůtě bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 

7. Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavebním podnikatelem určeným na základě výběrového 

řízení. 

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických  

zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb., Nař.vlády č. 378/2001 Sb., Nař.vlády č.101/2005 Sb., 

Nař.vlády č.362/2005 Sb., Nař.vlády č.591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., upravující technické 

požadavky na stavby a příslušné technické normy. 

10. Podmínky dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a správce toků: 

 

Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí 

- z hlediska vodního hospodářství: 

1. Zneškodňování srážkových vod ze stavby bude zajištěno jejich vsakováním na stavebním 

pozemku, nebo na pozemcích ke stavbě přiléhajících, v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a § 20 

odst. 5 písm. c) vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (nejlépe jejich 

plošným vsakem do půdního prostředí přes povrchovou zatravněnou humusovou vrstvu – na terén). 

2. Mosty budou realizovány dle předložené projektové dokumentace, u mostu Polička bude na 

vtokové i výtokové straně mostu vybudován příčný zajišťovací práh. 

3. Mostní objekty přes přirozený vodní tok budou provedeny tak, aby byla dodržena ČSN 73 6201 a 

mosty nezpůsobovaly ve vodním toku změny průtočného profilu ani změny proudění. 

4. Mostní objekty (půdorysné a výškové uspořádání) a jejich umístění do terénu ve vztahu k vodnímu 

toku a údolní nivě bude provedeno tak, aby nevytvářely překážku přirozenému odtoku vody při všech 

odtokových stavech, které se mohou vyskytnout s významnou pravděpodobností za období fyzické 

životnosti mostních objektů. 

5. Správce toku (Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje) bude informován o termínu 

zahájení stavby a bude přizván ke kontrole vodního toku a pozemků ve vlastnictví ČR s právem 

hospodařit Lesy ČR, s.p. 

6. V souvislosti se stavbou bude provedeno majetkové vypořádání – odkup pozemku pod zastavěnou 

částí na základě geometrického plánu, který na své náklady vyhotoví investor stavby. 

7. Prováděním prací i demolicí nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke 

zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. 

8. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 

preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek. Během výstavby musí 

být vyloučena možnost úniků cementových látek do vodních toků. 

9. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopů 

ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich 

splachování do koryt vodních toků. 

10.Nová stavba bude majetkem investora a ten ji bude udržovat v řádném technickém stavu, včetně 

odstraňování sedimentů na nově vybudovaném opevnění před, pod a za mostem. Správce toku neručí 

za škody způsobené na stavbě průchodem velkých vod. 
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11.Opravou mostů nedojde ke zmenšení jejich průtočného profilu. 

12.Prováděním stavby nedojde k dotčení drobného vodního toku (IDVT 10197857) a v jeho blízkosti 

nebude umístěno zařízení staveniště, ani skládka materiálu. 

13.Dešťové vody ze stavby budou v maximální možné míře uváděny do vsaku. 

14.Při výstavbě musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových nebo 

podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona (zejména látkami ropného 

původu). 

 

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

1. V terénu bude viditelně označena hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy a nebude 

překročena.  

2. Bude učiněno opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 

půdní fond a jeho vegetační kryt. 

3. Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zák.č. 334/1992 Sb., vzniká právnickým a fyzickým osobám povinnost 

skrývat odděleně svrchní vrstvu půdy a postarat se o její hospodárné využití. Vzhledem k tomu, že se 

v rozsahu odnětí půdy ze ZPF na předmětných pozemcích (0,1606 ha) téměř nevyskytuje vrstva 

zúrodněné zeminy, neboť se jedná především o nápravu skutečného stavu, dojde v rámci stavby ke 

skrývce zeminy ve vrstvě 12 až 25 cm pouze v rozsahu cca 400 m23 dle dané lokality (úprava 

propustků, narovnání komunikace, zřízení autobusových zastávek a úpravy křižovatek). Vytěžená 

zemina bude použita k úpravě příkopů a sousedních pozemků po dokončení stavby. 

4. Dle ust. § 11a odst. 1 písm. b) citovaného zákona nevzniká povinnost osobě, které svědčí 

oprávnění k záměru, uhradit finanční odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF. 

 

- z hlediska lesního hospodářství: 

1. Stavebník je povinen použít vhodných technických prostředků, technologií a biologicky 

odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících 

les a přírodní prostředí (§ 13 odst. 3 písm. d) zák.č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

2. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude po ukončení prací uložen výkopový a jiný 

materiál. 

3. Při vlastní stavební činnosti bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolních pozemků. 

4. Po dokončení stavby a jejím geodetickém zaměření bude požádán orgán státní správy lesů 

Městského úřadu Polička o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo o rozhodnutí 

v pochybnostech v případě, že na pozemku určeného k plnění funkcí lesa se dlouhodobě historicky 

nachází těleso silnice. 

   

- z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

1.  Platí závazné stanovisko č.j. MP/21993/2019/OÚPRaŽP/HR ze dne 17.10.2019 o povolení ke 

kácení dřevin rostoucích mimo les. 

2.  Kácení je možné provést pouze v období vegetačního klidu. 

 

- z hlediska odpadového hospodářství:  

1. Původce odpadů zajistí, aby odpady vzniklé při stavební činnosti byly shromažďovány utříděné 

podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

zajistí přednostně jejich využití a povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi. Evidence se vede za každou provozovnu (stavbu) a za každý druh odpadu samostatně 

(podle Přílohy č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.). 

2.  Odpady budou předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (provozovateli 

zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů). 
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Městského úřadu Nové Město na Moravě, Odboru stavebního a životního prostředí 

- z hlediska lesního hospodářství: 

1.  Záměr akce bude umístěn tak, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1 : 250, jenž tvoří součást 

žádosti. 

2.  Lesní pozemky nesmí být požívány k přístupu na stavbu. 

3.  Lesní pozemky nesmí být využívány jako zařízení staveniště. Nesmí jich být využito ani jako 

skládky či deponie materiálu, nesmí zde být umístěny žádné stavby. 

4.  Stavební materiál, přebytky zemin nebo pařezy nesmí být volně umísťovány do okolních lesních 

porostů. 

5.  Případné škody na lesních pozemcích či na lesních porostech budou uhrazeny majitelům těchto 

lesních pozemků a porostů. 

6.  V souladu s ust. § 22 lesního zákona je vlastník nemovitosti povinen provést na svůj náklad 

nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny 

před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich 

částí, přesahem větví a kořenů apod., a to např. konstrukčním řešením stavby, popřípadě 

zvětšením odstupové vzdálenosti od lesních porostů. 

7.  Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky v kat. území Trhonice a v kat. území Sedliště u 

Jimramova. 

 

Městského úřadu Polička, Odboru dopravy:  

1. Celková stavba musí být provedena odpovídajícím způsobem za dodržení patřičných ČSN, TP a 

TKP souvisejících s tímto projektem. 

2.  Nově navržené inženýrské sítě umístěné do silničního pozemku silnice II. třídy budou v silničním 

pozemku silnice II. třídy uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

3.   V průběhu stavby nebudou stávající pozemní komunikace poškozovány a znečišťovány. Před 

výjezdem stavebních mechanizmů a aut na stávající pozemní komunikaci bude zajištěno jejich 

řádné očištění. To platí i v místě vyjetí vozidel ze skládky na pozemní komunikaci. 

4.    V případě, že dojde k poškození stávajících pozemních komunikací v rámci stavebních prací, 

opraví zhotovitel stavby dle § 28 odst. 2 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, poškozené pozemní komunikace na své vlastní náklady. 

5.    Stavebník nebude používat stávající pozemní komunikace bez předchozího povolení pro zařízení 

staveniště, skládky materiálů, ani jako manipulační prostor pro mechanizmy. 

6.    Během stavby nesmí dojít k omezení ani ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

7.  Silničním správním úřadem budou vydána tato příslušná povolení: 

       - rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního 

pomocného pozemku pro umístění inženýrských sítí podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o 

pozemních komunikacích“). 

       - rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního 

pomocného pozemku pro provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona o 

pozemních komunikacích. 

       - V případě potřeby uzavření pozemní komunikace z důvodu bezpečnosti při provádění 

stavebních prací, zažádá si stavebník podle § 24 zákona o pozemních komunikacích o rozhodnutí 

o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami. 

       - Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích si 

stavebník požádá o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u 

Městského úřadu Polička, Odboru dopravy. Žádost bude doložena situačním plánkem a 

souhlasným stanoviskem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru 

Svitavy-Dopravního inspektorátu. 

       - Nové dopravní značení a změna stávajícího dopravního značení bude stanovena místní úpravou 

provozu na pozemních komunikacích, kterou vydá Městský úřad Polička, Odbor dopravy. Žádost 
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bude doložena situačním plánkem a souhlasným stanoviskem Krajského ředitelství policie 

Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy-Dopravního inspektorátu. 

 

Městského úřadu Litomyšl, Odboru kultury a CR, Oddělení státní památkové péče: 

1.  Jelikož se jedná o stavební činnost prováděnou v území s archeologickými nálezy, je stavebník už 

od doby přípravy stavby, povinen podle § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 

118 01 Praha 1 nebo kontaktovat Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl 

(nemcova@rml.cz; Mgr. Jana Němcová, tel. 739 031 857). 

 

Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství: 

1.  Případné nezbytně nutné objízdné trasy pro autobusovou dopravu budou řešeny jednotlivě podle 

etap provádění stavby. Každá etapa bude projednána v rámci správního řízení o uzavírce a 

objížďce podle ust. § 24 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemích komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. Řízení o uzavírce povede příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Polička, odbor 

dopravy). V tomto řízení bude Krajským úřadem, Odborem dopravy a SH Pardubice, jako 

dotčeným orgánem, odsouhlasen způsob obsluhy autobusových zastávek, popř. konkrétní 

objízdná trasa pro autobusy podle technického stavu v úvahu připadajících pozemních 

komunikací v době realizace stavebního záměru. 

2. Platí vyjádření vydaná dne 25.1.2019 č.j. KrÚ 3228/2019 a dne 30.5.2019 pod č.j. KrÚ 

35411/2019, týkající se objízdné trasy na rok 2020. 

3.   Žadatel má za povinnost včas podat žádost z důvodu omezení provozu.  

 

Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Dopravního inspektorátu: 

1. Platí podmínky uvedené v jejich souhlasném stanovisku k projektové dokumentaci stavby 

vydaném dne 3.6.2019 pod č.j. KRPE-37446-1/ČJ-2019-170906. 

 

MO ČR, Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy, Hradec Králové:  

1. Při uzavírce silnice II/360 požadujeme tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské 

dopravy Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras 

k provedení zvláštních opatření. 

 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín: 

1.  Budou respektovány podmínky uvedené v jejich sdělení o existenci energetického zařízení č.j. 

0101107922 ze dne 9.5.2019 a v souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení 

distribuční soustavy č.j. 1103976911 ze dne 20.5.2019, která jsou součástí Dokladů v PD stavby. 

 

České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha: 

1.  Budou dodrženy podmínky uvedené v jejich vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 

č.j. 625597/19 ze dne 21.5.2019, které je součástí Dokladů v PD stavby. 

 

GridServices, s.r.o., Brno: 

1.  Budou respektovány podmínky uvedené v jejich stanovisku č.j. 5001924031 ze dne 14.5.2019 

k povolení stavby ve stavebním režimu, které je součástí Dokladů v PD stavby. 

 

VHOS, a.s., Moravská Třebová: 

1.  Podzemní zařízení v jejich správě procházející zájmovým územím stavby budou vytyčena na 

základě objednávky investora podané u Ing. Milana NOVOTNÉHO na tel. č. 602 174 428. 

2.  Při realizaci akce je nutno veškerá zařízení vodovodu a kanalizace vystupující na povrch 

(poklopy, šachty, hydranty atd.) přizpůsobit nové niveletě komunikace. 

mailto:nemcova@rml.cz
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Lesy České republiky, s.p., Správy toků – oblasti povodí Dyje: 

1.  Budou splněny podmínky uvedené v jejich vyjádření č.j. LCR952/002698/2019 ze dne 19.6.2019, 

které je součástí Dokladů v PD stavby. 

 

Osvětlení a energetické systémy a.s., Správy VO Východní Čechy, Přelouč: 

1.  Budou respektovány podmínky uvedené v jejich vyjádření z hlediska existence zařízení veřejného 

osvětlení č.j. VPD_2019_787 ze dne 7.5.2019 a č.j. 057/18/PO/ON ze dne 8.10.2018, která jsou 

součástí Dokladů v PD stavby. 

 

   

11.  Další podmínky: 

1. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana podzemních a nadzemních vedení a zařízení, tato 

zařízení a vedení budou před zahájením stavby vytýčena. 

2. Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana sousedních nemovitostí, ochrana chodců a vozidel.  

3. Veškeré odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, budou využívány, případně 

odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí, a který je v souladu se 

zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

4. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana podzemních a povrchových vod.  

5.    Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku ve vlastnictví stavebníka. 

6.    Vstupy na cizí pozemky v souvislosti s prováděním stavby budou oznámeny vlastníkům, 

případně nájemcům nebo správcům minimálně 7 dnů předem. 

7. Stavebník musí zajistit takové opatření, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození místní 

komunikace včetně příslušenství. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Ze strany 

stavebníka je nutné zajistit očištění vozidel stavby, aby nedocházelo k vyvážení nečistot na 

vozovku a tím k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 

8. Stavebník požádá včas u stavebního úřadu o vydání kolaudačního souhlasu. 

9. Při realizaci stavby a vlastním provozu stavby bude zajištěno neškodné odvádění srážkových vod.  

10. K vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu budou předloženy stavebnímu úřadu doklady o 

výsledcích předepsaných zkoušek a měření, protokol o vytyčení stavby, protokol o předání a 

převzetí stavby, stavební deník, geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně sítí 

technické infrastruktury v tištěné i v digitální formě, geometrický plán dle předpisů o KN, atesty 

a prohlášení o shodě na použité materiály. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 708 92 822 

PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO 252 92 161. 

 

Odůvodnění: 

Dne 22.5.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům svým 

opatřením – veřejnou vyhláškou č.j. MP/29952/2019/SÚ/K ze dne 31.10.2019. Současně jelikož mu byly 

dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, podle ust. 

§ 94m odst. 3 stavebního zákona upustil stavební úřad od ústního jednání a od ohledání na místě. Veřejná 

vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách po stanovenou dobu od 1.11.2019 do 18.11.2019. 

Dotčené orgány mohly uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 

7.12.2019 s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 

přihlédnuto. 
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Stavební úřad současně ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit 

se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to nejpozději do 5-ti dnů od skončení lhůty k podání 

námitek na Městském úřadu Polička, stavebním úřadu.  

V souladu s ust. § 17 odst. 1 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, je předmětná stavba stavbou veřejně prospěšnou, a proto lze v souladu s ust. § 17 odst. 2 

citovaného zákona podle zvláštního právního předpisu odejmout nebo omezit 

a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke 

stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce 

dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb 

souvisejících, 

b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na 

cizím pozemku. 

Vzhledem k výše uvedenému se v souladu s ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona nedokládá souhlas 

vlastníka pozemku, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě požadovaný stavební záměr 

nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.   

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 

chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (ÚP Polička a ÚP Korouhev) 

a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 

technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 

povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého 

nám. 160, 572 01  Polička souhrnným vyjádřením č.j. MP/12722/2019/OÚPRaŽP/BV ze dne 

6.6.2019 k PD stavby 

- Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého 

nám. 160, 572 01  Polička závazným stanoviskem orgánu územního plánování č.j. 

MP/15790/2019/OÚPRaŽP/VeM ze dne 10.6.2019 k záměru 

- Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého 

nám. 160, 572 01  Polička závazným stanoviskem vodoprávního úřadu se souhlasem podle 

zákona o vodách č.j. MP/23385/2019/OÚPRaŽP/KlR ze dne 28.8.2019 k PD stavby 

- Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého 

nám. 160, 572 01  Polička závazným stanoviskem se souhlasem k trvalému odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu č.j. MP/23409/2019/OÚPRaŽP/NoT ze dne 2.9.2019 k záměru 

- Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého 

nám. 160, 572 01  Polička závazným stanoviskem se souhlasem s návrhem o umístění stavby 

silnice na pozemcích určených k plnění funkcí lesa č.j. MP/13799/2019/OÚPRaŽP/HoS ze dne 

20.5.2019 

- Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo 

náměstí 103, 592 31  Nové Město na Moravě závazným stanoviskem se souhlasem orgánu státní 

správy lesů s vydáním rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa 

č.j. MUNMNM/18374/2019 ze dne 12.6.2019 k PD stavby 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství a dopravní obslužnosti, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice stanoviskem 

č.j. KrÚ 35415/2019 ze dne 31.5.2019 k PD stavby 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství a dopravní obslužnosti, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice vyjádřením č.j. 

KrÚ 3228/2019 ze dne 25.1.2019 k PD stavby 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství a dopravní obslužnosti, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice doplněním 

vyjádření č.j. KrÚ 35411/2019 ze dne 30.5.2019 k PD stavby 

- Městský úřad Polička, Odbor dopravy, Palackého nám. 160, 572 01 Polička vyjádřením č.j. 

MP/28220/2019 ze dne 14.10.2019 k PD stavby 



Spis.zn.: MP/14132/2019/SÚ 

Č.j.: MP/35114/2019/SÚ/K str. 9 

 
- Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí-orgán státní 

správy ochrany přírody a krajiny, Palackého nám. 160, 572 01  Polička závazným stanoviskem - 

povolením ke kácení dřevin rostoucích mimo les v kat. území Polička vydaným pod č.j. 

MP/21993/2019/OÚPRaŽP/HR dne 17.10.2019 

- Obecní úřad Korouhev, Korouhev 234, 569 93 Korouhev rozhodnutím č.j. 177/2019 ze dne 

20.8.2019 o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 

Svitavy, Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy závazným stanoviskem č.j. KHSPA 

08845/2019/HOK-Sy ze dne 15.5.2019 k PD stavby 

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 

Svitavy souhlasným závazným stanoviskem č.j. HSPA-17-208/2019 ze dne 27.5.2019 k PD 

k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované 

prevence, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice vyjádřením podle zák.č. 100/2001 Sb. č.j. 

KrÚ 3849/2019/OŽPZ/UD ze dne 16.1.2019 k PD stavby 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 

125, 532 11 Pardubice stanoviskem č.j. 3255/2019/OŽPZ/Pe ze dne 18.1.2019 k PD stavby 

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno 

vyjádřením č.j. LCR952/002698/2019 ze dne 19.6.2019 ke stavebnímu řízení 

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vyjádřením správce povodí a DVT – IDVT 

10197857 č.j. PM-3571/2019/5203/FM ze dne 24.4.2019 

- Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl odborným vyjádřením k záměru 

stavební nebo jiné činnosti č.j. RML/483/19/Ne-360 ze dne 13.6.2019 

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice souhrnným 

stanoviskem č.j. SUSPK/4443/2019 ze dne 15.5.2019 k PD stavby 

- Městský úřad Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, oddělení státní památkové péče, Bří 

Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl vyjádřením č.j. MěÚ Litomyšl 035727/2019/KCR/PP/Čiž ze 

dne 13.5.2019 k záměru 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, 

Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy souhlasným stanoviskem č.j. KRPE-37446-1/ČJ-2019-170906 

ze dne 3.6.2019 k PD stavby 

- VHOS, a.s, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová vyjádřením č.j. Ing. MN/2019/9008023 

ze dne 9.5.2019 k PD stavby 

- VHOS, a.s, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová vyjádřením č.j. Ing. MN/2019/9007447 

ze dne 14.1.2019 k PD stavby 

- VHOS, a.s, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová vyjádřením č.j. Ing. MN/2018/9007074 

ze dne 9.10.2018 k podzemním zařízením 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno stanoviskem č.j. 5001924031 ze dne 

14.5.2019 k existenci plynárenského zařízení 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno stanoviskem č.j. 5001847463 ze dne 

4.1.2019 k existenci plynárenského zařízení 

- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno stanoviskem č.j. 5001799479 ze dne 

1.10.2019 k existenci plynárenského zařízení 

- ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín souhlasem s prováděním prací v ochranném 

pásmu zařízení distribuční soustavy č.j. 1103976911 ze dne 20.5.2019 

- ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín sdělením o existenci energetického zařízení, 

sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury č.j. 0101107922 ze dne 

9.5.2019 

- ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02 Děčín sdělením o existenci energetického zařízení, 

sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury č.j. 0101107939 ze dne 

9.5.2019 – II. část 

- ČEZ ICT Services, a.s, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 sdělením o existenci komunikačního 

vedení č.j. 0700048473 ze dne 9.5.2019 

- ČEZ ICT Services, a.s, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 sdělením o existenci komunikačního 

vedení č.j. 0700048488 ze dne 9.5.2019 – II. část 

- Telco Pro Services, a.s, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 sdělením o existenci komunikačního 

vedení č.j. 0200907905 ze dne 9.5.2019 
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- Telco Pro Services, a.s, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 sdělením o existenci komunikačního 

vedení č.j. 0700048473 ze dne 9.5.2019 – II. část 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 vyjádřením o 

existenci sítě elektronických komunikací č.j. 625597/19 ze dne 21.5.2019 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, , 

oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Teplého 1899, 530 02 Pardubice souhlasným 

závazným stanoviskem č.j. 76190/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 27.2.2019 

- Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy, Velké 

náměstí 33, 500 01 Hradec Králové odborným souhlasným stanoviskem č.j. MO 17146/2019-

5512HK ze dne 15.1.2019 

- Osvětlení a energetické systémy a.s., Správa VO Východní Čechy, Pražská 757, 535 01 Přelouč      

vyjádřením ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a 

ochranu zařízení č.j. VPD_2019_787 ze dne 7.5.2019 

- Osvětlení a energetické systémy a.s., Správa VO Východní Čechy, Pražská 757, 535 01 Přelouč      

vyjádřením o existenci podzemního a nadzemního zařízení veřejného osvětlení č.j. 

057/18/PO/ON ze dne 5.10.2018 

- Obec Korouhev, Korouhev 234, 569 93 vyjádřením č.j. 127/2019 ze dne 18.5.2019 k návrhu PD 

stavby 

- Obec Korouhev, Korouhev 234, 569 93 vyjádřením k existenci sítí č.j. 284/2018 ze dne 

11.10.2018. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl způsobem, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití 

ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice  

Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

Obec Korouhev, Korouhev 234, 569 93 Korouhev 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 

Poličské strojírny a.s., Bořiny 1145, 572 01 Polička 

Obec Kamenec u Poličky, Kamenec u Poličky 90, 572 01 Polička 

Justin Soukal, Korouhev 84 569 93 Korouhev 

Petr Soukal, Jedlová 162, 569 91 Jedlová 

Ivetta Šnébergerová, 17. listopadu 838, 570 01 Litomyšl 

Ing. Miroslav Břeň, Sádek 53, 572 01 Polička 

Pavel Soukal, Korouhev 72, 569 93 Korouhev 

Ing. Jaroslav Vodička, Erbenova 491, 572 01 Polička 

Josef Suma, Korouhev 33, 569 93 Korouhev 

Jindřiška Sumová, Korouhev 33, 569 93 Korouhev 

Marie Hrnčířová, Korouhev 273, 569 93 Korouhev 

Marie Tesárková, Korouhev 19, 569 93 Korouhev 

Miroslava Tobiášová, Korouhev 17, 569 93 Korouhev 
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Ctibor Novotný, Korouhev 77, 569 93 Korouhev 

Zdeňka Soukalová, Korouhev 84, 569 93 Korouhev 

Milan Dvořák, Korouhev 82, 569 93 Korouhev 

Sandra Dvořáková, Korouhev 82, 569 93 Korouhev 

Slavomír Dvořák, Kamenec u Poličky 194, 572 01 Polička 

Marcela Dvořáková, Kamenec u Poličky 194, 572 01 Polička 

Jaroslava Dvořáková, Trhonice 45, 592 42 Jimramov 

Alena Střílková, Korouhev 79, 569 93 Korouhev 

Vlasta Fišrová, Lidická 2162/18, 430 03 Chomutov 

František Eliáš, Horní Cetno 55, Niměřice, 294 30 Dolní Cetno 

Ing. Josef Eliáš, Rokytovec č.p. 22, 294 30 Dolní Cetno  

 

Účastníci řízení podle § 94 písm. e) stavebního zákona: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám 

parc.č. 3893/3,  4101/2,  3818/6,   3869/1,  4877/37,  4877/137,  st.2829,  4877/117,  st.2971,  4877/168,  

4877/6,  3869/4,   3869/5,  3878/1,  6178/17,  6178/4,  3869/3,  4877/3,  4877/167,   4877/4,  st.1535,  

4877/5,  4877/8,  3871,  3913/1,  6158/5,  6163/5,  st.3182,  3268/1,  3268/35,  3270/1,  3270/2,  3893/1,  

st.1668,  3701/2,  st.1773,  st.1774,  st.1775,  st.1776,  st.1777,  st.1778,  st.1779,  st.1780,  st.1781,  

st.1782,  st.1783,  st.1784,  st.1785,  st.1786,  st.1787,  st.1788,  st.1789,  st.1790,  st.1791,  st.1792,  

st.1793,  st.1794,  st.1795,  st.1796,  st.2200,  st.2201,  st.2202,  st.2203,  st.2204,  st.2205,  st.2190,  

st.2189,  st.2188,   st.2187,  st.2186,  st.2199,  st.2185,  st.2191,  st.2192,  st.2206,  st.2193,  st.2207,  

st.2194,  st.2208,  st.2209,  st.2195,  st.2196,  st.2210,  st.2197,  st.2211,  st.2198,  st.2212,  st.1673,  

st.1672,  st.1671,  st.1670,  st.1669,  6195/1,  6191/10,  3825/1,  6193,  3792/1,  6194,  3806/4,  6192,  

3792/2,  3806/3,  3885,  3887/1,  3883/1,  4023/10,  3883/2,  3886,  4023/9,  3266/1,  6219/122,  3268/4,  

3268/3,  3267/3,  3267/2,  3268/2,  3268/37,  3274/6,  3274/5,  st.1533,  st.1536/2,  3819/1,  3818/3,  

3818/4,  6178/3,  3818/5,  3880,  3823/1,  3823/3,  4877/232,  4877/235,  4877/233,  3701/12,  st.3860,  

3894,  3893/5,  3894/4,  3893/9,  3893/6,  3893/7,  3893/8,  st.3081,  3838/2,  3838/1,  6639,  3825/6,  

3825/4,  3825/5,  6191/7,  3883/6,  3883/5,  3883/7,  4101/8,  4101/9,  4101/10,  4877/254,  4877/253,  

3818/9,  3829/2,  3829/1,  3823/5,  3823/6,  6158/6,  6158/7  v kat. území Polička, 

parc.č. 2720,  st.559,  2774/1,  st.415,  430/4,  834/1,  st.551,  st.550,  496,  st.549,  st.548,  2897/2,  

500/10,  500/2,  st.375,  2193/5,  2250/8,  2250/4,  2389/2,  2337/2,  2390/2,  2448/1,  2405/2,  2397/2,  

2722/2,  st.164/1,  416/1,  st.338,  837/2,  st.337,  837/3,  1053/12,  2284/9,  2285/23,  2284/11,  2285/5,  

st.353,  521/1,  1316,  2250/6,  st.306,  420/1,  415/5,  st.171,  st.168,  st.289,  837/7,  837/11,  835/2,  

2775,  837/6,  2404,  2397/5,  2397/4,  2897/1,  2385/4,  882/8,  840,  838,  827/2,  2776,  827/3,  833/2,  

833/3,  837/4,  543,  2294/1,  541,  2258/2,  2877/1,  516/3,  507/2,  500/4,  518/1,  2695/3,  2253/2,  

2876/1,  2250/1,  421/2,  835/1,  st.280,  835/7,  st.349,  st.348,  837/10,  837/9,  st.414,  st.413,  st.412,  

2401/3,  921/2,  1053/11,  1053/14,  1307/1,  1272,  1196,  1169/5,  1169/3,  2799,  1097/3,  1072,  2794,  

2792,  1018,  1025,  1024,  1022/2,  985,  1030,  983,  2787,  925/1,  1127,  1032/12,  2778,  886,  883,  

846/3,  864/1,  846/1,  821/5,  1133,  866,  931,  882/3,  882/9,  2779,  943/1,  1071,  1032/1,  2798/1,  

1207/20,  2882/2,  2444/1,  2410/4,  2309/8,  2302,  2293,  2309/13,  2294/4,  2257,  2398/1,  2385/3,  

2290,  2291/2,  2883,  2339/1,  2386/2,  2337/1,  2338,  2339/2,  2387/1,  2481/1,  2309/10,  2385/5,  

2385/8,  2309/16,  1207/14,  2312/8,  2309/4,  2309/7,  2294/3,  3180/29,  2359,  2354,  2409,  421/3,  

3220,  3222,  st.605,  494/1,  st.169  v kat. území Korouhev a 

parc.č.  913/10,  609/2,  606/4  v kat. území Trhonice. 

 

Vypořádání s návrhy, námitkami a připomínkami účastníků řízení: 

- Účastníci řízení neuplatnili návrhy, připomínky ani námitky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci řízení 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, Komenského nám. 125, Pardubice podáním učiněným 

u zdejšího speciálního stavebního úřadu. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 

připraveno k vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo 

se uvedou nesprávnosti v 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 – odvolatel 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. 

Včas podané a přípustné odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení společného rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení společného rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také 

místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo § 

16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Stavební úřad po nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. 

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Společné rozhodnutí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 

zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.  

 

                                                                           Václav  K A Š P A R 

                                                                            vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Obdrží: 

Účastníci společného řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona – jednotlivě  

(doporučeně na doručenky): 

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq 

Město Polička, e-mailem/elektronicky 

Obec Korouhev, IDDS: 37fa4vg 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-Oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 

Poličské strojírny a.s., IDDS: d9krw3r 

Obec Kamenec u Poličky, IDDS: 5qpa83m 

Justin Soukal, Korouhev č.p. 84 569 93 Korouhev 
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Petr Soukal, Jedlová č.p. 162, 569 91 Jedlová 

Ivetta Šnébergerová, 17. listopadu č.p. 838, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

Ing. Miroslav Břeň, Sádek č.p. 53, 572 01 Polička 

Pavel Soukal, Korouhev č.p. 72, 569 93 Korouhev 

Ing. Jaroslav Vodička, Erbenova č.p. 491, Dolní Předměstí, 572 01 Polička 

Josef Suma, Korouhev č.p. 33, 569 93 Korouhev 

Jindřiška Sumová, Korouhev č.p. 33, 569 93 Korouhev 

Marie Hrnčířová, Korouhev č.p. 273, 569 93 Korouhev 

Marie Tesárková, Korouhev č.p. 19, 569 93 Korouhev 

Miroslava Tobiášová, Korouhev č.p. 17, 569 93 Korouhev 

Ctibor Novotný, Korouhev č.p. 77, 569 93 Korouhev 

Zdeňka Soukalová, Korouhev č.p. 84, 569 93 Korouhev 

Milan Dvořák, Korouhev č.p. 82, 569 93 Korouhev 

Sandra Dvořáková, Korouhev č.p. 82, 569 93 Korouhev 

Slavomír Dvořák, Kamenec u Poličky č.p. 194, 572 01 Polička 

Marcela Dvořáková, Kamenec u Poličky č.p. 194, 572 01 Polička 

Jaroslava Dvořáková, Trhonice č.p. 45, 592 42 Jimramov 

Alena Střílková, Korouhev č.p. 79, 569 93 Korouhev 

Vlasta Fišrová, Lidická č.p. 2162/18, 430 03 Chomutov 

František Eliáš, Horní Cetno č.p. 55, Niměřice, 294 30 Dolní Cetno 

Ing. Josef Eliáš, Rokytovec č.p. 22, 294 30 Dolní Cetno  

 

Účastníci společného řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: 

parc.č. 3893/3,  4101/2,  3818/6,   3869/1,  4877/37,  4877/137,  st.2829,  4877/117,  st.2971,  4877/168,  

4877/6,  3869/4,   3869/5,  3878/1,  6178/17,  6178/4,  3869/3,  4877/3,  4877/167,   4877/4,  st.1535,  

4877/5,  4877/8,  3871,  3913/1,  6158/5,  6163/5,  st.3182,  3268/1,  3268/35,  3270/1,  3270/2,  3893/1,  

st.1668,  3701/2,  st.1773,  st.1774,  st.1775,  st.1776,  st.1777,  st.1778,  st.1779,  st.1780,  st.1781,  

st.1782,  st.1783,  st.1784,  st.1785,  st.1786,  st.1787,  st.1788,  st.1789,  st.1790,  st.1791,  st.1792,  

st.1793,  st.1794,  st.1795,  st.1796,  st.2200,  st.2201,  st.2202,  st.2203,  st.2204,  st.2205,  st.2190,  

st.2189,  st.2188,   st.2187,  st.2186,  st.2199,  st.2185,  st.2191,  st.2192,  st.2206,  st.2193,  st.2207,  

st.2194,  st.2208,  st.2209,  st.2195,  st.2196,  st.2210,  st.2197,  st.2211,  st.2198,  st.2212,  st.1673,  

st.1672,  st.1671,  st.1670,  st.1669,  6195/1,  6191/10,  3825/1,  6193,  3792/1,  6194,  3806/4,  6192,  

3792/2,  3806/3,  3885,  3887/1,  3883/1,  4023/10,  3883/2,  3886,  4023/9,  3266/1,  6219/122,  3268/4,  

3268/3,  3267/3,  3267/2,  3268/2,  3268/37,  3274/6,  3274/5,  st.1533,  st.1536/2,  3819/1,  3818/3,  

3818/4,  6178/3,  3818/5,  3880,  3823/1,  3823/3,  4877/232,  4877/235,  4877/233,  3701/12,  st.3860,  

3894,  3893/5,  3894/4,  3893/9,  3893/6,  3893/7,  3893/8,  st.3081,  3838/2,  3838/1,  6639,  3825/6,  

3825/4,  3825/5,  6191/7,  3883/6,  3883/5,  3883/7,  4101/8,  4101/9,  4101/10,  4877/254,  4877/253,  

3818/9,  3829/2,  3829/1,  3823/5,  3823/6,  6158/6,  6158/7  v kat. území Polička, 

parc.č. 2720,  st.559,  2774/1,  st.415,  430/4,  834/1,  st.551,  st.550,  496,  st.549,  st.548,  2897/2,  

500/10,  500/2,  st.375,  2193/5,  2250/8,  2250/4,  2389/2,  2337/2,  2390/2,  2448/1,  2405/2,  2397/2,  

2722/2,  st.164/1,  416/1,  st.338,  837/2,  st.337,  837/3,  1053/12,  2284/9,  2285/23,  2284/11,  2285/5,  

st.353,  521/1,  1316,  2250/6,  st.306,  420/1,  415/5,  st.171,  st.168,  st.289,  837/7,  837/11,  835/2,  

2775,  837/6,  2404,  2397/5,  2397/4,  2897/1,  2385/4,  882/8,  840,  838,  827/2,  2776,  827/3,  833/2,  

833/3,  837/4,  543,  2294/1,  541,  2258/2,  2877/1,  516/3,  507/2,  500/4,  518/1,  2695/3,  2253/2,  

2876/1,  2250/1,  421/2,  835/1,  st.280,  835/7,  st.349,  st.348,  837/10,  837/9,  st.414,  st.413,  st.412,  

2401/3,  921/2,  1053/11,  1053/14,  1307/1,  1272,  1196,  1169/5,  1169/3,  2799,  1097/3,  1072,  2794,  

2792,  1018,  1025,  1024,  1022/2,  985,  1030,  983,  2787,  925/1,  1127,  1032/12,  2778,  886,  883,  

846/3,  864/1,  846/1,  821/5,  1133,  866,  931,  882/3,  882/9,  2779,  943/1,  1071,  1032/1,  2798/1,  

1207/20,  2882/2,  2444/1,  2410/4,  2309/8,  2302,  2293,  2309/13,  2294/4,  2257,  2398/1,  2385/3,  

2290,  2291/2,  2883,  2339/1,  2386/2,  2337/1,  2338,  2339/2,  2387/1,  2481/1,  2309/10,  2385/5,  
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2385/8,  2309/16,  1207/14,  2312/8,  2309/4,  2309/7,  2294/3,  3180/29,  2359,  2354,  2409,  421/3,  

3220,  3222,  st.605,  494/1,  st.169  v kat. území Korouhev a 

parc.č.  913/10,  609/2,  606/4  v kat. území Trhonice. 

 

Dotčené orgány – jednotlivě (doporučeně na doručenky): 

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, e-mailem/elektronicky 

Městský úřad Polička, Odbor dopravy, e-mailem/elektronicky 

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: y67bvir  

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 

IDDS: 23wai86 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: 

ndihp32 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a SH, IDDS: z28bwu9 

 

Ostatní: 

Město Polička, Odbor správy majetku, e-mailem/elektronicky 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq 

VHOS, a.s., IDDS: r3pgv47 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Osvětlení a energetické systémy, a.s., Správa VO Východní Čechy, IDDS: m8mdeyy 

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Pardubice, odd. 

ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, 

IDDS: hjyaavk  

 

K vyvěšení na úřední desce: 

Městský úřad Polička, odbor Tajemník, úsek podatelny, Palackého nám. č.p. 160, 572 01 Polička-Město, 

- osobně 

Obecní úřad Korouhev, Korouhev č.p. 234, 569 93 Korouhev  

           

Tato písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce 

Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org  

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Polička a zveřejněním na webových 

stránkách se písemnost považuje za doručenou. 

       

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne:                                                                                     Sejmuto dne: 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:  
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