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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30. 10. 2020 podala
Obec Janov, IČO 00276731, Janov č.p. 216, 569 55 Janov u Litomyšle,
kterou zastupuje BETA - PROJEKT, s.r.o., IČO 64257614, Zadní č.p. 402/1a, Lačnov, 568 02
Svitavy 2
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební

záměr

na stavbu:
Cyklostezka Janov - Strakov
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 5390 (ostatní plocha), parc. č. 5391 (ostatní plocha), parc. č. 5399
(ostatní plocha), parc. č. 5407 (ostatní plocha), parc. č. 5411 (ostatní plocha), parc. č. 5460 (orná půda),
parc. č. 5476 (orná půda), parc. č. 5480 (ostatní plocha) v katastrálním území Janov u Litomyšle, parc. č.
350 (orná půda), parc. č. 593/11 (ostatní plocha), parc. č. 593/12 (ostatní plocha), parc. č. 593/14 (ostatní
plocha), parc. č. 593/16 (ostatní plocha), parc. č. 593/24 (ostatní plocha), parc. č. 611/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 611/4 (trvalý travní porost) v katastrálním území Strakov.
Druh a účel stavby: dopravní infrastruktura
Stavba obsahuje:
Jedná se o novostavbu stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (C9a,b) vedenou
v souběhu se silnicí III/350 v k. ú. Janov u Litomyšle a Strakov (oddělení zatravněným pruhem šíře
1,0 - 1,5 m). Celková délka stezky je 2 141 m, šíře 3,0 m. Stezka bude propojovat obce Janov
a Strakov, v nichž navazuje na stávající dopravní infrastrukturu.
Povrch stezky je navržen z asfaltového betonu, opatřený varovnými a signálními pásy a vodícími
liniemi. Podélný sklon jednotlivých úseků stezky je nižší než 2,5 %, maximální příčný sklon bude
2,0 %. Chodníkové přejezdy budou vybaveny varovným pásem šířky 40 cm. V části stezky bude
v délce 40 m vybudována gabionová opěrná zeď opatřená zábradlím do výšky 1,3 m. Součástí prací
jsou stavební úpravy 2 autobusových zastávek.
Dojde k přeložení sloupu elektrického vedení vysokého napětí a veřejného osvětlení v délce trasy
96,0 m. Nové veřejné osvětlení není navrženo.
Dešťová voda bude z komunikace vsakována do okolního prostoru zeleně.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
pozemky parc. č. 5390, 5391, 5399, 5407, 5411, 5460, 5476, 5480 v katastrálním území Janov
u Litomyšle, parc. č. 350, 593/11, 593/12, 593/14, 593/16, 593/24, 611/1, 611/4 v katastrálním
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území Strakov, parc. č. 650/1, 5387, 5396, 5398, 5400, 5413, 5417, 5418, 5423, 5446, 5448, 5450,
5452, 5454, 5455, 5458, 5459, 5461, 5465, 5467, 5468, 5469, 5471, 5472, 5483 v katastrálním
území Janov u Litomyšle, parc. č. 347, 362/3, 362/6, 593/13 v katastrálním území Strakov.
II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení 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.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Březina; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: stavebník před zahájením stavebních prací oznámí
stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo
montážní práce), který bude stavbu provádět.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí
technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s
jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či
správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně
kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na
nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo
jednoduchý záznam o stavbě.
12. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č.
272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním
polétavým prachem.
14. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty
stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
15. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické
infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
a) VHOS a.s. – Ing.MN/2020/9010174 ze dne 13.8.2020,
b) Správa a údržba silnic Pardubického kraje - SUSPK/11606/2020 ze dne 7.9.2020,
c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 724023/20 ze dne 24.8.2020,
d) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 001110215155 ze dne 26.8.2020.
16. Budou dodrženy požadavky:
a) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska odpadového
hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 059753/2020 ze dne 26. 8. 2020
i) Odpady vzniklé při stavebních pracích budou shromažďovány utříděné podle druhů a
kategorií, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
přednostně bude zajištěno jejich využití.
ii) Vzniklé odpady budou předávány do vlastnictví pouze oprávněné osobě provozovateli
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
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iii) O odpadech vznikajících při stavebních pracích a způsobu jejich využití nebo odstranění bude
vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s
odpady, předloží po ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP.
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu č.j. MěÚ Litomyšl 001648/2021 ze dne 12.1.2021
i) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona
podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení
skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
(0,0067 ha). V tomto případě bude skrývána kulturní vrstva v tl. 30 cm o objemu 20 m3,
která bude uložena na deponii na zbývající části dotčených pozemků v k.ú. Janov u Litomyšle
a po dokončení stavby bude skrývka rozprostřena na neodnímaných částech výše uvedených
pozemků. Než bude skrytá zemina použita, musí být řádně uložena na určeném pozemku a
zabezpečena proti zcizování, zaplevelování a rozplavování. O činnostech souvisejících se
skrývkou kulturní vrstvy ornice i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití povede
investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti OZPF. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá
protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek
souhlasu.
ii) V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem. půdy a zajistíte její
nepřekročení.
iii) Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zem.
půdní fond a jeho vegetační kryt.
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu č.j. MěÚ Litomyšl 002344/2021 ze dne 12.1.2021
i) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona
podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení
skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
(0,0177 ha). V tomto případě bude skrývána kulturní vrstva v tl. 30 cm o objemu 53 m3,
která bude uložena na deponii na zbývající části dotčených pozemků v k.ú. Janov u Litomyšle
a po dokončení stavby bude skrývka rozprostřena na neodnímaných částech výše uvedených
pozemků. Než bude skrytá zemina použita, musí být řádně uložena na určeném pozemku a
zabezpečena proti zcizování, zaplevelování a rozplavování. O činnostech souvisejících se
skrývkou kulturní vrstvy ornice i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití povede
investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti OZPF. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá
protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek
souhlasu.
ii) V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem. půdy a zajistíte její
nepřekročení.
iii) Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zem.
půdní fond a jeho vegetační kryt.
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, stanovisko č.j. MěÚ
Litomyšl 56832/2020 ze dne 19.8.2020
i) Pro trvalé dopravní značení bude naším silničním správním úřadem vydáno stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Svitavy, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j. KRPE-59240-1/ČJ-2020-170906 ze dne
11.8.2020
i) Smíšená stezka pro chodce a cyklisty bude využívána jako oddělený provoz od hlavního
dopravního prostoru. Bude se jednat o samostatnou komunikační funkční podskupinu D2,
kde bude sveden provoz chodců a cyklistů v celkové šířce 3,0 m odpovídající charakteru
a intenzitě tohoto provozu.
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ii) Povrch smíšené stezky bude asfaltový.
iii) Smíšenou stezku doporučujeme nasvětlit veřejným osvětlením z důvodu bezpečnosti
společného provozu chodců a cyklistů. Při realizaci veřejného osvětlení budou dodrženy ČSN
736110 - projektování místních komunikací (čl. 10.1 komunikace pro chodce), ČSN EN
13201-2 -Osvětlení pozemních komunikací a Technické kvalitativní podmínky staveb
pozemních komunikací, kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací: schválené MD-OPK
č.j. 9/2015-120- TN/3 ze dne 2.2.2015.
iv) Plocha stezky bude v příčném sklonu nejvíce 2% vzhledem k odvodnění.
v) Připojení stezky na komunikaci bude odvodněno tak, aby srážková voda nevytékala na stezku
a naopak. Dešťové vody z tohoto připojení a přilehlých ploch musí být zachyceny vhodným
odvodňovacím zařízením.
vi) Doporučujeme dodržení podmínek pro vzájemné připojování pozemních komunikací podle §
11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění
pozdějších předpisů, zejména dodržení rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736102+Z2 (čl.
5.2.9). Za překážku se považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška
přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového paprsku (čl. 5.2.9.1.7) a za
překážku se nepovažuji předměty, které nesplňují 'čl. 5.2.9.1.7, ale mají šířku do 0,15 m
(sloupky DZ, sloupy VO, stromy), jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech přes 10 m a
nevytvářejí řady, které z určitých míst zacloňují rozhled.
vii) Připojení musí umožňovat cyklistům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ně.
viii) Začátek a konec smíšené stezky bude označen svislým trvalým dopravním značením C9a"Stezka pro chodce a cyklisty společná" a C9b-"Konec stezky pro chodce a cyklisty
společné".
V návrhu situace stavby - 1. část D.02.1 místo dodatkové tabulky E12 doporučujeme
společné umístění DZ C14a-"Jiný příkaz (Cyklisto sesedni z kola)" s C9b.
ix) Nové trvalé vodorovné a svislé dopravní značení bude instalováno od data určeného
stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad.
x) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu a dále k narušení nebo
poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě
kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené
projektové dokumentaci),
b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
c) geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její
výstavbou dochází k rozdělení pozemku),
d) další doklady stanovené právními předpisy.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Janov, Janov č.p. 216, 569 55 Janov u Litomyšle
Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Jiří Stříteský, nar. 4.11.1965, Strakov č.p. 100, 570 01 Litomyšl
Lenka Stříteská, nar. 7.11.1966, Strakov č.p. 100, 570 01 Litomyšl
Arnošt Maiwald, nar. 7.6.1980, Čistá č.p. 156, 569 56 Čistá u Litomyšle
Zdeněk Kekely, nar. 5.3.1962, Na Lánech č.p. 21, Lány, 570 01 Litomyšl
MUDr. Marie Plachá, nar. 24.2.1950, Zámecká č.p. 500, 570 01 Litomyšl-Město
Hana Pakostová, nar. 18.3.1951, Morašice č.p. 111, 569 51 Morašice u Litomyšle
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Jiří Paar, nar. 23.8.1956, Dr. E. Beneše č.p. 621, Parník, 560 02 Česká Třebová 2
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
VHOS, a. s., Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Obec Strakov, Strakov č.p. 3, 570 01 Litomyšl
Odůvodnění:
Dne 30. 10. 2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:
- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Březina v listopadu 2020,
- závazná stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad
Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, Městský
úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
- Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství vydal dne 12. 10. 2020
rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 059759/2020 o povolení nových komunikačních připojení,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: GridServices, ČEZ Distribuce, a.
s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., VHOS, a.s., Správa a údržba silnic Pardubického
kraje, provoz Litomyšl
Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím
podkladů a úvah uvedených výše) takto:
a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky,
popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru
přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností
a 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 a vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:
- stavebníka (Obec Janov),
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Janov, Obec Strakov),
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vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku (Pardubický kraj, Jiří Stříteský, Lenka Stříteská, Arnošt Maiwald,
Zdeněk Kekely, MUDr. Marie Plachá, Hana Pakostová, Jiří Paar, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,
VHOS a.s., GasNet, s.r.o., Obec Strakov),
osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Osoby s
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 650/1, 5387, 5396, 5398,
5400, 5413, 5417, 5418, 5423, 5446, 5448, 5450, 5452, 5454, 5455, 5458, 5459, 5461, 5465, 5467,
5468, 5469, 5471, 5472, 5483 v katastrálním území Janov u Litomyšle, parc. č. 347, 362/3, 362/6,
593/13 v katastrálním území Strakov).

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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 lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu
příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu,
nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném
stavebním záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
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.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky
se zúčastnit,
ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
Za správnost vyhotovení:

otisk úředního razítka

Jan Kopecký
referent oddělení
stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................................

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

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:
https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska
https://www.janovobec.cz/uredni-deska
https://www.strakov.cz/5-uredni-deska/
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).
Přílohy:
- grafická příloha – situační výkresy
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
se nevyměřuje.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
BETA - PROJEKT, s.r.o., IDDS: benrhe8
sídlo: Zadní č.p. 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
zastoupení pro: Obec Janov, Janov č.p. 216, 569 55 Janov u Litomyšle
účastníci (doručenky)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2
Jiří Stříteský, Strakov č.p. 100, 570 01 Litomyšl
Lenka Stříteská, Strakov č.p. 100, 570 01 Litomyšl
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Arnošt Maiwald, Čistá č.p. 156, 569 56 Čistá u Litomyšle
Zdeněk Kekely, Na Lánech č.p. 21, Lány, 570 01 Litomyšl
Michal Vomočil, IDDS: 3wxm72f
trvalý pobyt: Hospozín č.p. 176, 273 22 Hospozín
zastoupení pro: MUDr. Marie Plachá, Zámecká č.p. 500, 570 01 Litomyšl-Město
Hana Pakostová, Morašice č.p. 111, 569 51 Morašice u Litomyšle
Jiří Paar, Dr. E. Beneše č.p. 621, Parník, 560 02 Česká Třebová 2
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, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
Obec Strakov, IDDS: v4kbxhj
sídlo: Strakov č.p. 3, 570 01 Litomyšl
ostatní účastníci (veřejná vyhláška):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 650/1, 5387, 5396,
5398, 5400, 5413, 5417, 5418, 5423, 5446, 5448, 5450, 5452, 5454, 5455, 5458, 5459, 5461, 5465, 5467,
5468, 5469, 5471, 5472, 5483 v katastrálním území Janov u Litomyšle, parc. č. 347, 362/3, 362/6, 593/13
v katastrálním území Strakov
dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní
inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2
k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
Obecní úřad Janov, IDDS: hwsa4sf
sídlo: Janov č.p. 216, 569 55 Janov u Litomyšle
Obecní úřad Strakov, IDDS: v4kbxhj
sídlo: Strakov č.p. 3, 570 01 Litomyšl

