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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jako speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) a
silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a místních komunikací, věcně příslušný podle ustanovení
§ 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
(dále jen „silniční zákon“) a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a zároveň jako místně příslušný úřad podle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15. 3. 2019 podal
Obec Třebařov, IČO 00277517, Třebařov 44, 569 33 Třebařov (dále jen "stavebník") a na základě
posouzení žádosti speciální stavební úřad
rozhodl takto:
Podle § 115 stavebního zákona v platném znění a § 16 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
v platném znění, stavebníkovi vydává
stavební povolení
ke stavbě:

Chodník podél silnice II/368 v obci Třebařov
SO 101 – Komunikace pro pěší
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 402 – uložení chrániček pro optické sítě
Stavba bude na pozemcích parc.č. st. 180 , p. č. 4218, p. č. 4147/1, p. č. st. 177/1, p. č. 1740/2, p. č. 2201/1,
p. č. 2256/12, p. č. 2256/4, p. č. 935/1, p. č. 2256/3, p. č. 2256/13, p. č. 891, p. č. st. 521, p. č. 892/4, p. č.
2256/5, p. č. 2260/1, p. č. 2256/29, p. č. 817, p. č. 815/2, p. č. 815/1, p. č. 813/1, p. č. 2358/64, p. č. 2256/1,
p. č. 2358/62, p. č. 2358/61, p. č. 2358/60, p. č. 4087, p. č. 4086, p. č. 2945/2, p. č. 4095/3, p. č. 2946, p. č.
4084, p. č. 2982, p. č. 2985, p. č. 4085, p. č. 2987/1, p. č. 2987/3, p. č. 5415, p. č. 5417, p. č. 4076/1, p. č.
5429/2, p. č. 3097/1, p. č. 3097/2, p. č. 3100/1, p. č. 3100/4, p. č. 3102, p. č. st. 332, p. č. 3103, p. č. 4065/1,
p. č. 4162, p. č. 3188/2, p. č. 3188/1, p. č. 4053, p. č. 4163, p. č. 3194, p. č. 3218/3, p. č. 3218/2, p. č.
3978/13, p. č. 3226/2, p. č. 3225/2, p. č. 4130/2, p. č. 3978/12, p. č. 5507, p. č. 5508, p. č. 5513, p. č. 3273/1,
p. č. 3484, p. č. 3986, p. č. 3490/1, p. č. 5526/2, p. č. 3983/5, p. č. 3985/1, p. č. 3978/1, p. č. 3978/9, p. č.
2198/1, p. č. 6415, p. č. 5144 p. č. 5149, p. č. 824/2, p. č. 2258/1, p. č. 2358/73, p. č. 4104/1, p. č. 4120/1,
p. č. 2987/2, p. č. 3234/2, p. č. 3234/1, p. č. 3978/4 v k.ú. Třebařov.
Základní údaje o stavbě:
Jedná se o návrh nové komunikace pro pěší podél stávající silnice II. třídy II/368 v obci Třebařov. Stavba
bude sloužit zejména pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a obslužnosti dané lokality v průtahu obcí.

Stavba je navržena v obci Třebařov, na katastrálním území Třebařov (769355), v okrese Svitavy. V
současné době je stavební pozemek z největší části tvořen přilehlou zelení podél silnice II/368.
Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. Jedná se o vybudovaní nové komunikace pro pěší
podél silnice II. třídy II/368.
Celá stavba je navržena v zastavěném území obce Třebařov.
Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí 332 – 373 m n. m.
V řešeném území se nacházejí stávající inženýrské sítě. Stavba není kulturní památkou, nenachází se v
památkové rezervaci nebo v památkové zóně.
Stavba je v souladu s územním plánem Třebařov.
Pro dané území je vydaný platný územní plán obce Třebařov. Dne 01.11.2021 byl zastupitelstvem obce
Třebařov vydán územní plán Třebařov opatřením obecné povahy, s nabytím účinnosti dne 19.11.2021.

Jsou navrženy 3 stavební objekty stavby: SO101 – Komunikace pro pěší, SO401 – Veřejné osvětlení a
SO402 – Uložení chrániček pro optické sítě.
Jedná se výstavbu nového chodníků podél silnice II/368 v obci Třebařov v délce 3936 m a obnovu veřejného
osvětlení na průtahu obcí.
Směrové i výškové vedení trasy komunikace pro pěší je dáno návrhem trasy souběžného projektu
„Modernizace silnice II/368 Třebařov – průtah“.
Konstrukce chodníku jsou navrženy dle TP170.
Přes navržený chodník jsou navrženy sjezdy – celkem 68 sjezdů včetně 4 sdružených sjezdů. V místě
křížení s místní komunikací nebo silnicí II/368 vzniknou místa pro přecházení (celkem 20x). Je navrženo
7 autobusových nástupišť s délkou nástupní hrany 13,0m.

Ohraničení chodníku bude provedeno silničním obrubníkem 100/25/15 a chodníkovým obrubníkem
100/25/10 uloženými do betonového lože C12/15. V některých částech bude ohraničení chodníku tvořit
stávající zástavba. V některých částech chodníku je navržena betonová palisáda pro zachycení svahu.
Dojde k terénním úpravám ploch přilehlých k navrženému chodníku.
Dešťová voda z povrchu chodníku je odváděna pomocí podélného a příčného spádu komunikace do
systému odvodnění navrženém v souběžném projektu „Modernizace silnice II/368 Třebařov – průtah“
(systém zasakovacích trativodů, dešťová kanalizace). Na zatravněných plochách dochází k volnému
zasakování.

K provedení výše uvedené stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v územním řízení, kterou vypracovala
Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň (ČKAIT 1005532 a 0004739) v 2/2022; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před započetím zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít
k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým
podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení
musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Žadatel musí mít před započetím zemních
prací všechna vyjádření aktualizovaná.
3. Stavba nebude započata bez dořešení smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků a zapracování
akceptovaných připomínek účastníků stavebního řízení!
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavba bude prováděna vybraným stavebním podnikatelem – jeho název stavebník oznámí stavebnímu
úřadu ihned poté, co bude vybrán.
6. Dodavatel stavby požádá silniční správní úřad o omezení dopravy v opravovaném úseku silnice II/371
a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě stavby (případně objízdné
trasy) po dodání všech nutných podkladů a vyjádření.
7. Budou dodrženy a respektovány veškeré požadavky dotčených a oprávněných subjektů, dle jejich
vyjádření a stanovisek , která jsou v dokladové části přiložené projektové dokumentace.
8. Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům
závadných látek a znečišťování podloží a podzemních vod.
9. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak,
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
10. Při omezení (například dopravní obslužnosti) sousedních pozemků, budou jejich uživatelé předem
stavbou na toto omezení upozorněni.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude Městskému úřadu Moravská Třebová –
orgánu odpadového hospodářství předložena kompletní průběžná evidence odpadů a dokladů,
prokazujících nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění, od původců odpadů (dodavatel stavby, subdodavatelé atd.)
vzniklých v průběhu realizace stavby.
13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s
ustanovením § 122 stavebního zákona požádá speciální stavební úřad Moravská Třebová.

Odůvodnění:
Dne 17. 5. 2022 podal stavebník žádost o stavební povolení pro realizaci stavby Chodník podél silnice
II/368 v obci Třebařov stavební objekty SO 101 – Komunikace pro pěší, SO 401 – Veřejné osvětlení a SO
402 – uložení chrániček pro optické sítě.
Žádost byla doložena s povinnými přílohami dle stavebního zákona. Dnem podání žádostí bylo zahájeno
stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům opatřením č. j. MUMT
16626/2022/OD2 ze dne 17.5.2022 doručeným veřejnou vyhláškou. Zákon v tomto případě nestanoví
povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků
nezbytné. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 15
dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá
závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.
Stavební úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své
stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále stavební úřad
účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním
rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Posouzení stavebního úřadu:
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 110 stavebního zákona přezkoumal, zda stavba je v souladu
s požadavky
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů.
Stavební úřad dále ověřil, zda
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby a v provedeném řízení přezkoumal předloženou
žádost z hledisek uvedených v ustanoveních silničního zákona a stavebního zákona, dal možnost
účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy a zjistil,
že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící
vydání stavebního povolení na stavbu.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Tohoto práva nikdo nevyužil.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – odbor dopravy a
SH, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – odboru dopravy. V odvolání se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
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
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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit povinné informace o stavbě
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. V tomto případě to
bude na obou koncích řešeného úseku chodníku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Ing. Petr Václavík
vedoucí odboru dopravy
Městský úřad Moravská Třebová
Příloha: Ověřená projektová dokumentace pro stavební řízení
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu Třebařov a
Městského úřadu ORP Moravská Třebová!
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení

Obdrží:
Obec Třebařov, Třebařov 44, 569 33, Třebařov
Pardubický kraj, odbor majetkový, Komenského nám. 125, 532 11, Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq, sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
Veřejnou vyhláškou je doručováno vlastníkům pozemků, staveb na nich, a jiným osobám majícím věcná
nebo jiná práva k těmto pozemkům, která by mohla být umístěním stavby dotčena:
st. 180 , p. č. 4218, p. č. 4147/1, p. č. st. 177/1, p. č. 1740/2, p. č. 2201/1, p. č. 2256/12, p. č. 2256/4, p. č.
935/1, p. č. 2256/3, p. č. 2256/13, p. č. 891, p. č. st. 521, p. č. 892/4, p. č. 2256/5, p. č. 2260/1, p. č. 2256/29,
p. č. 817, p. č. 815/2, p. č. 815/1, p. č. 813/1, p. č. 2358/64, p. č. 2256/1, p. č. 2358/62, p. č. 2358/61, p. č.
2358/60, p. č. 4087, p. č. 4086, p. č. 2945/2, p. č. 4095/3, p. č. 2946, p. č. 4084, p. č. 2982, p. č. 2985, p. č.
4085, p. č. 2987/1, p. č. 2987/3, p. č. 5415, p. č. 5417, p. č. 4076/1, p. č. 5429/2, p. č. 3097/1, p. č. 3097/2,
p. č. 3100/1, p. č. 3100/4, p. č. 3102, p. č. st. 332, p. č. 3103, p. č. 4065/1, p. č. 4162, p. č. 3188/2, p. č.
3188/1, p. č. 4053, p. č. 4163, p. č. 3194, p. č. 3218/3, p. č. 3218/2, p. č. 3978/13, p. č. 3226/2, p. č. 3225/2,
p. č. 4130/2, p. č. 3978/12, p. č. 5507, p. č. 5508, p. č. 5513, p. č. 3273/1, p. č. 3484, p. č. 3986, p. č. 3490/1,
p. č. 5526/2, p. č. 3983/5, p. č. 3985/1, p. č. 3978/1, p. č. 3978/9, p. č. 2198/1, p. č. 6415, p. č. 5144 p. č.
5149, p. č. 824/2, p. č. 2258/1, p. č. 2358/73, p. č. 4104/1, p. č. 4120/1, p. č. 2987/2, p. č. 3234/2, p. č.
3234/1, p. č. 3978/4 v k. ú. Třebařov
Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw, sídlo: Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, místo podnikání: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47, sídlo: Nádražní č. p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Moravská Třebová, OVUP, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571 01
Moravská Třebová 1 Městský úřad Moravská Třebová,
Městský úřad Moravská Třebová, OVUP památky, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571
01 Moravská Třebová 1 Městský úřad Moravská Třebová,
odbor ŽP, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1 Městský úřad
Moravská Třebová, odbor územního plánování, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká 2, 571 01 Moravská

Třebová 1 Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, IDDS: fqtb4bs, sídlo: Olomoucká č.p. 2, 571
01 Moravská Třebová 1
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69, sídlo: Teplého č.p.
1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy,
IDDS: 23wai86, sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 Policie ČR, Dopravní
inspektorát, Purkyňova

