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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí,
IČO 01312774, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen "stavebník") dne 19.02.2020 podal
žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Realizace polních cest v k.ú. Lukavice v
Čechách" - polní cesta HC4 SO 101 a polní cesta Rozvodna -žel. přejezd SO 101 (dále jen "stavba")
na pozemku parc. č. 4382, 4383, 4399, 4401, 4402, 4411, 4412 v katastrálním území Lukavice v
Čechách. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení spis.zn.
MUZBK-28981/2017/SPDO-4 ze dne 19.03.2018, které nabylo právní moci dne 21.04.2018.
Stavba obsahuje:
Polní cesta HC 4 - SO 101 - jedná se výstavbu polní cesty o celkové délce 860,10 m, šířka vozovky
je 3,5 m s oboustrannou zpevněnou krajnicí šířky 0,25 m. Povrch komunikace bude z asfaltobetonu,
krajnice bude z drceného kameniva případně z recyklátu. Komunikace má dvě výhybny. Bude
provedena oprava stávajícího propustku v km 0,569 50. Příčný sklon vozovky je 3 %. Odvodnění
komunikace je řešeno příčným a podélným sklonem. Odvodnění zemní pláně je pomocí
jednostranného slonu 3 % a následně drenáží.
Polní cesta Rozvodna - žel. přejezd - SO 101 - jedná se o výstavbu polní cesty o celkové délce
1180,80 m šířka vozovky je 3,5 m s oboustrannou zpevněnou krajnicí šířky 0,25 m. Povrch
komunikace bude z asfaltobetonu, krajnice bude z drceného kameniva případně z recyklátu.
Komunikace obsahuje výstavbu čtyř trubních propustků. Jedná se o dva příčné propustky v km 0,260
50 a km 0,724 30 a o dva podélné v km 0,157 00 až 0,180 60 a v km 0,410 00 - 0,442 90. Jako
výhybny budou sloužit jednotlivá napojení a další polní cesty. Příčný sklon vozovky je 3 %.
Odůvodnění komunikace je řešeno příčným a podélným sklonem. Odvodnění zemní pláně je pomocí
jednostranného sklonu 3 % a následně příkopem v délce 617,60 m a drenáží v délce 562,80 m.
Stavba nebyla z důvodu nepřidělení finančních prostředků dosud zahájena.
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, 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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení řízení o prodloužení platnosti
stavebního povolení spis. zn. MUZBK-28981/2017/SPDO-4 ze dne 19.03.2018, kterým byla povolena
stavba "Realizace polních cest v k.ú. Lukavice v Čechách" - polní cesta HC4 SO 101 a polní cesta
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Rozvodna -žel. přejezd SO 101. Platnost tohoto rozhodnutí končí k datu 21.04.2020, navrhuje se
prodloužení platnosti stavebního povolení o 2 roky od tohoto data tj. do 21.04.2022.
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí
tohoto oznámení o zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná
stanoviska dotčené orgány. Účastníci mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Žamberk,
odbor správní a dopravy, úřední dny pondělí, středa 8:00-11:00 hodin a 12:00-17:00 hodin, čtvrtek 8.00 11.00 hodin) po telefonické domluvě.
Speciální stavební úřad současně se zahájením stavebního řízení účastníkům řízení oznamuje, že mají
možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři č. 3, Městského úřadu Žamberk, odboru
správního a dopravy, Nádražní 833, Žamberk a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3 správního řádu, ve
lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k
podkladům rozhodnutí speciální stavební úřad rozhodne ve výše uvedené věci.

Bc. Petra Luňáčková, DiS.
referent (oprávněná úřední osoba)

U P O Z O R N Ě N Í!
Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v
souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk a Obecní úřad Lukavice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Uvedené městské úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty
pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena silničnímu správnímu
úřadu, a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)

Obdrží:
účastníci (doručenky):
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, IDDS:
z49per3
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
účastníci řízení (doručenky) vlastníci podle § 109, písm. c) a d) stavebního zákona:
- Obec Lukavice, IDDS: pcza3ir
sídlo: Lukavice č.p. 117, 561 51 Letohrad
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
sídlo: U Fotochemy č.p. 259, 501 01 Hradec Králové 2
- ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
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sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci řízení dle § 109 písm. e), f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 270, 409/1, 409/2, parc. č. 1079/1, 2090/2, 3245, 3247, 3248, 3257, 3258, 3259, 3260,
3262, 3267, 3268, 3273, 3305, 3307, 3358, 3359, 3360, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369,
3370, 3374, 3379, 3394, 3395, 3413, 3428, 3429, 3460, 3466, 3469, 3470, 3475, 3481,
3484, 3490, 3491, 3507, 3508, 3509, 3511, 3518, 3690, 3691, 3693, 3814, 3815, 4368,
4398, 4400, 4410, 4414, 4416, 4419 v katastrálním území Lukavice v Čechách
dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní
inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, IDDS: 23wai86
sídlo: Smetanova č.p. 43, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
- Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Nádražní č.p. 833, 564 01 Žamberk
- Městský úřad Žamberk, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
- Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

k vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
- Obecní úřad Lukavice, úřední deska, IDDS: pcza3ir
sídlo: Lukavice č.p. 117, 561 51 Letohrad
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