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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
(veřejná vyhláška)
Město Horní Jelení, IČO 00273589, náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení
(dále jen "žadatel") podal dne 4.1.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Ulice Luční, Horní Jelení
na pozemku parc. č. 278/51, 278/58, 287, 965/2, 965/4, 967 v katastrálním území Horní Jelení.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba:
- Stavba řeší novostavbu komunikace, parkovací plochy a obytné zóny v ulici Luční. Snížení
rychlosti projíždějících vozidel je dosaženo vjezdovými prahy, šikanami a třemi vloženými
zpomalovacími polštáři. Obytná zóna je řešena v jedné úrovni, oddělení obrubami ja
navrženo z důvodu vyšší odolnosti konstrukce a oddělaní jednotlivých materiálů a
konstrukcí. V celé délce bude komunikace zhotovena v šířce 3,50m. Komunikace bude
napojena na stávající silnici II. třídy v ulici Komenského. Komunikace bude mít jednostranný
příčný sklon 2%. Komunikace bude v místě dotyku se silnicí označena varovnými a
signálními pásy bet. dlažby 10/20 s reliéfním povrchem barvy červená tI. 60mm.
Komunikace bude ohraničena z obou stran betonovou obrubou 10/15 uloženou do
betonového lože z C20/25N XF3 tI. 100mm s boční opěrou snížená na 0,00m , a na začátku
a konci úseku (viz. situace) betonovou obrubou 15/25 uloženou do betonového lože z
C20/25N XF3 tI. 100mm s boční opěrou převýšenou o O,12m. Návrh konstrukce
komunikace vychází z TP170 (01- N-1). Komunikace bude tvořena obrusnou vrstvou z
asfaltového betonu ACO 11 tI. 40mm, podkladní vrstvou z asfaltového betonu ACP 16+ tI.
80mm a podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr. 0/32 v tI. 150mm a štěrkodrti fr. 0/63 tI. 200mm.
Na začátku komunikace v místě pro přecházení chodců je obrusnou vrstvou žulová dlažba
velká barvy světle šedá tI. 40mm.
- Parkovací plocha bude zhotovena v šířce 2,OOm. Parkovací plocha bude mít příčný sklon
2%. Návrh konstrukce parkovacích ploch a vjezdu vychází z TP170 (02-02). Parkovací
plocha a vjezd bude z betonové dlažby tI. 80mm, podsypu z kamenné drti fr. 4/8 v tI. 40 mm
a podkladní vrstvy z betonového recyklátu v tI. 150mm a štěrkodrti fr. 0/63 tI.
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební
úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a
§ 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
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(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení
společného řízení podle § 94m stavebního zákona
a podle § 94m odst.3 upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou stavebnímu
úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru
a stanovení podmínek k jeho provádění.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit námitky a připomínky do 15 ti dnů ode dne
doručení tohoto oznámení.
Účastníci mohou nahlížet do spisu v souladu s § 36 správního řádu do doby vydání rozhodnutí
ve věci.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Holice,
odbor životního prostředí a stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8,00 -12,00 a 13,00 17,00 a pátek 8,00 - 12,00 hodin).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 94n stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
Otisk úředního razítka

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odborů ŽP a stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holic, Města
Horní Jelení - 15. den vyvěšení na úřední desce je dnem doručení
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Účastníci řízení
dle § 94k, písm. a)
Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x
sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení
Dle § 94k písm. e)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01 Holice v Čechách
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Dle § 94k písm. e) – veřejnou vyhláškou
vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaném
v katastru nemovitostí v katastrálním území Horní Jelení
parc. č. 278/28, 278/29, 278/30, 278/31, 278/32, 278/33, 278/34, 278/35, 278/36, 278/37,
278/38, 278/40, 278/41, 278/42, 278/43, 278/44, 278/45, 278/46, 278/47, 278/48, 278/49,
278/5, 288/1, 288/3, 288/4, 288/5, 288/6, 288/7, 288/8, 288/9 v k.ú. Horní Ředice
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

