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ÚZEMNÍ

ROZHODNUTÍ

Výroková část :
Stavební úřad Městského úřadu v Brandýse nad Orlicí, jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále je „rozhodnutí
o umístění stavby“), kterou dne 26.06.2018 podala - OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01
ÚSTÍ NAD ORLICÍ /IČ:00279471/ zastoupená na základě plné moci ze dne 22.03.2018
Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň /IČ:03706940/ - (dále jen
„žadatel“) a na základě tohoto posouzení :

I.

vydává

podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí

o

umístění

stavby

CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ
SO 101 – CHODNÍK; SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34, st.parc.č.70, parc.č.92/2, parc.č.352/2,
parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2, parc.č.5/1, parc.č.352/5,
parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2, parc.č.201/20 a
parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí
- (dále jen „stavba“).
Druh a účel umisťované stavby:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : 12/2017 – č.z.: 17027.
Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň /IČ:03706940/ - ING. PETR
VALIHRACH – Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby /ČKAIT – 1005532/.
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Stavba chodníku je navržena v obci Seč (intravilán obce), v katastrálním území Seč
u Brandýsa nad Orlicí (746487).
Navržený chodník vede podél silnice III. třídy III/3155 a začíná v místě zástavby
v severní části obce, podél které vede stávající chodník. Navržený chodník končí na
druhém konci obce u objektu č.p.1. Ve středu obce je navrženo místo pro přecházení a
chodník vedoucí k obecnímu úřadu, hasičské zbrojnici a místnímu obchodu.
Šířka chodníku je 1,50 m. Celková délka chodníků je 638 m. Sklon chodníku je
navržen 2 % směrem ke komunikaci. Šířka sjezdů je dána stávajícím stavem.
Zastavěná plocha stavbou je 1103,7 m2.
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu :
Chodník je navržen v šířce 1,50 m. Obrubníky budou v místech pro přecházení osazeny
s výškovým rozdílem max. 20 mm. Šikmé plochy u sjezdů a míst pro přecházení – bude
zhotovena šikmá plocha na délku 2,0 m, čímž dojde k rozvolnění podélného sklonu
chodníku a po přičtení podélného sklonu komunikace bude dodržen maximální podélný
sklon 12,5 %. Příčný sklon chodníku nesmí překročit 2,0 %. V místech sjezdů je navržen
snížený obrubník, který je v celé délce sjezdu snížen na výškový rozdíl 20-50 mm.
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením :
U snížené obruby bude zřízen varovný pás šířky 0,40 m.
Vodící linie je tvořena zahradním obrubníkem, který bude mít výškový rozdíl
min. 60 mm. V místě pro přecházení komunikace je navržen varovný pás š. 0,40 m.
Skladba chodníku: Zámková dlažba 60 mm; pískové lože 40 mm; štěrkodrť 150 mm.
Skladba chodníku v místě sjezdu: Zámková dlažba 80 mm; pískové lože 40 mm; štěrkodrť
250 mm. Pláň zhutněna na Edef,2 30 Mpa.
Obnova konstrukčních vrstev komunikace III/3155 po osazení obrubníku:
ACO 11 40 mm; PS 0,2-0,3 kg/m2; ACP 16+ 50 mm.
Odvodňovací zařízení – odvodnění je zajištěno pomocí sklonů do stávajících či přesunutých
uličních vpustí.
Křižovatky a křížení:
Km 0,210 – křížení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.5,80 m.
Km 0,315 – křížení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.7,50 m.
Km 0,400 – křížení s místní komunikací, navrženo místo pro přecházení dl.5,70 m.
Úprava sjezdů:
Km 0,048 – šířka 3,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
Km 0,093 – šířka 10,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové,
úprava odvodňovacího žlabu.
Km 0,140 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,185 – šířka 4,50 m, napojení nového chodníku bude provedeno na st. dláždění
sjezdu.
Km 0,195 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,223 – šířka 4,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
Km 0,253 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,286 – šířka 3,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,372 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze zeleně, jako ve stávajícím
stavu.
Km 0,430 – šířka 4,00 m, napojení sjezdu bude provedeno ze stávajícího materiálu.
Km 0,440 – šířka 3,00 m, napojení nového chodníku bude provedeno na st. dláždění
sjezdu.
Km 0,483 – šířka 6,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
Km 0,515 – šířka 5,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
Km 0,530 – šířka 4,00 m, napojení navazujícího sjezdu bude provedeno asfaltové.
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SO 401 – Veřejné osvětlení
Stávající svítidla budou demontována, nová výbojková svítidla 1x100 W ATOS se osadí na
stožáry 6 m s výložníkem tak, aby byla přilehlá komunikace dostatečně nasvícena. Místo
pro přecházení bude nasvíceno asymetrickými svítidly s plochým sklem.
Všechny stožáry budou v povrchové úpravě žárový zinek s ochrannou manžetou. Všechny
stožáry se uzemní na průběžný pásek vedený v paralerní trase s napájecími kabely.
Napojení svítidel se provede ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, vždy z nejbližšího
svítidla.
Určení prostorového řešení stavby:
Navržené pozemky k umístění stavby :
Obec
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč
Seč

katastrální území
LV 119
Seč u BnO
LV 93
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 22
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 155
Seč u BnO
LV 10001 *
Seč u BnO
LV 120
Seč u BnO
LV 77
Seč u BnO
LV 155
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO
LV 10001
Seč u BnO

parcelní
č.

druh pozemku podle katastru
nemovitostí

výměra

364/1

ostatní plocha /silnice/

13245 m2

ZBOŘENIŠTĚ

st.34

zastavěná plocha a nádvoří

181 m2

Bez č.p./č.e – JINÁ STAVBA

st.70

zastavěná plocha a nádvoří

43 m2

92/2

zahrada
ostatní plocha
/ostatní komunikace/

451 m2
656 m2

zahrada

158 m2

352/2
3

RODINNÝ DŮM č.p.38

st.43

zastavěná plocha a nádvoří

177 m2

6

zahrada

833 m2

5/2

zahrada

614 m2

5/1

zahrada

191 m2

352/5

728 m2

361

trvalý travní porost
ostatní plocha
/ostatní komunikace/
ostatní plocha
/ostatní komunikace/

201/19

orná půda

88 m2

364/2

ostatní plocha /silnice/

672 m2

201/20

orná půda
ostatní plocha
/ostatní komunikace/

332 m2

44/1

201/11

149 m2
295 m2

847 m2

LV 119
Vlastnické právo
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice – Staré město.
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice - /SsUS - 02.05.2018/.
LV 93
Bezdíček Jiří, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.
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LV 10001
Obec Seč, Seč č.p.17, 562 01 Ústí nad Orlicí /SsUS/.
LV 22
Charous Vladimír, Seč č.p.48, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.
Charousová Anna, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.
LV 155
blue pear s.r.o., Seč č.p.1, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.
LV 120
Kaplan Petr, Seč č.p.40, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.
LV 77
Podhájecký Pavel, Seč č.p.5, 562 01 Ústí nad Orlicí - /SsUS/.
Sousední pozemky :
obec

katastrální území

parcelní
č.

druh pozemku podle katastru
nemovitostí

Výměra

Pozemek st.parc.č.1/3, parc.č.355, parc.č.5/4, parc.č.5/3, st.parc.č.52, st.parc.č.15,
parc.č.98, parc.č.97/2, parc.č.97/1, parc.č.97/3, parc.č.95, parc.č.94, st.parc.č.9,
parc.č.92/1, parc.č.81/2, parc.č.91/2, parc.č.91/1, st.parc.č.54, parc.č.81/1,
st.parc.č.56, parc.č.359, st.parc.č.82, parc.č.80, st.parc.č.78, parc.č.74, parc.č.72/1,
parc.č.72/2, st.parc.č.39/1, st.parc.č.39/2, st.parc.č.39/3, parc.č.72/5, parc.č.201/10,
st.parc.č.85, parc.č.201/12, st.parc.č.86, parc.č.201/13, st.parc.č.89, parc.č.201/16,
st.parc.č.90, parc.č.201/17, parc.č.364/3, parc.č.364/4, st.parc.č.91, parc.č.201/18 a
parc.č.201/21 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba – „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ /SO 101 – CHODNÍK; SO 401 –
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ/“ - bude umístěna na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34,
st.parc.č.70, parc.č.92/2, parc.č.352/2, parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2,
parc.č.5/1, parc.č.352/5, parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2,
parc.č.201/20 a parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí – tak, jak
je zakresleno na mapových podkladech v měřítku 1:250 /výkres č. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 –
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES č.4.1, č.4.2, č.4.3, č.4.4/, které jsou součástí návrhu..
2. /V prováděcí dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky účastníků řízení,
orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, budou zakresleny všechny podzemní
vedení a zařízení a budou chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození/.
3. /Prováděcí projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou/.
-

4. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky /1-5/ stanovené
v ROZHODNUTÍ Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravních a správních agend,
B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto ze dne 23.07.2018 pod Č.j.:
MUVM/16717/2018/03 - O POVOLENÍ ÚPRAVY PŘIPOJENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
/k silnici III/3155 v obci SEČ/, v rámci akce „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ“; v
ROZHODNUTÍ Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravních a správních agend,
B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto ze dne 23.07.2018 pod Č.j.:
MUVM/16719/2018/05 - O POVOLENÍ ÚPRAVY PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍCH
NEMOVITOSTÍ /k silnici III/3155 v obci SEČ/, v rámci akce „CHODNÍK PŘI SILNICI
III/3155, SEČ“ a podmínky /1-20 a 1-12/ stanovené ve Vyjádření Správy a údržby silnic
PK, Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí ze dne 02.05.2018 pod Č.j.:
SUSPK/2025/2018 mj.
a) Úprava stávajících připojení předmětných pozemních komunikací k silnici III/3155
v obci Seč bude provedena v nezměněných šířkách na čtyřech stávajících připojeních.
Povrch předmětného připojení bude proveden s takovým příčným a podélným sklonem,
aby bylo zajištěno jeho řádné odvodnění.
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b) Úprava stávajících připojení předmětných sousedních nemovitostí k silnici III/3155
v obci Seč bude provedena v nezměněných šířkách na třinácti stávajících připojeních.
Bude umožněno plynulé odbočení ze silnice. Sjezdy budou vedeny přes nově vybudovaný
chodník a jejich povrch bude proveden se zpevněním, které musí vyhovovat
předpokládanému zatížení dopravy a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
c) Provedení úpravy připojení sousedních nemovitostí musí vyhovovat bezpečnosti
silničního provozu, zajišťovat potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd
dopravních proudů a řádné odvodnění.
d) Chodníkový obrubník bude osazen tak, aby bylo zachováno stávající prostorové
uspořádání dotčené silnice III/3155 a to v celé délce úpravy
e) V místě napojení chodníků na vozovku bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky
z ACO 11 v šíři min. 1,0 m, ložné vrstvy z ACL 16 v šíři min. 1,2 m a podkladní vrstvy
z ACP 16 v šíři min. 0,9 m.
5. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky stanovené
v Koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru
životního prostředí, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto ze dne 01.06.2018 pod Č.j.:
MUVM/13753/2018/OŽP-2 mj.
Vyjádření ve věci – Nakládání s odpady, Ochrany ovzduší, Ochrany přírody a krajiny,
Vodního zákona, Ochrany ZPF, Památkové péče, Pozemních komunikací (silniční správní
úřad).
6. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky /a-c/ stanovené
v souhlasném STANOVISKU Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního
odboru Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí ze dne 28.03.2018
pod Č.j.: KRPE-25228-1/ČJ-2018-171106 mj.
a) Stavebními úpravami nesmí dojít ke zhoršení rozhledových poměrů stávajících sjezdů.
b) Brány a branky se nesmějí otevírat směrem do chodníku.
c) Chodník bude sloužit chodcům, proto je nutno sjezdy upravit tak, aby se komfort
chůze snížil co nejméně, například otočenými obrubníky, které musí mít takové
vlastnosti, aby jejich pojížděním nebyly poškozovány.
7. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405/02 Děčín 4 - Vyjádření ze dne 08.03.2018 pod
Zn.:0100887491 a Vyjádření ze dne 17.04.2018 pod Zn.:1097576133 mj.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň
14 dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky o tzv.
vytyčení.
8. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky /1-7/ stanovené ve
vyjádření a.s. Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ze dne 07.03.2018 pod Č.j.:555635/18 a Stanovení podmínek /1-5/ ochrany sítě ze dne
03.04.2018 pod Č.j.: POS Li-173/18 – mj.
Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou
součástí platného vyjádření o existenci SEK (555635/18).
9. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 09.03.2018 pod
Zn.:5001682048 a budou splněny podmínky /1-16/ stanovené ve Vyjádření ze dne
10.04.2018 pod Zn.:5001692176 - mj.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. O provedeném vytyčení trasy
bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti
zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je považováno za
zahájení stavební činnosti.
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10. Při umístění /provedení/ stavby budou splněny podmínky /1-8, 1-6, 1-2, 1-7/
stanovené ve vyjádření a.s. Vodovody a kanalizace, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad
Orlicí – ze dne 07.03.2018 pod Č.j.:CH/MB/18/0489 a ze dne 27.06.2018 pod
Č.j.:CH/MB/18/0489_1 - mj.
Stavebník nebo jím pověřená osoba před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy
PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce
provádět.
Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) :
OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ /IČ:00279471/
zastoupená na základě plné moci ze dne 22.03.2018
Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň /IČ:03706940/.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 26.06.2018 podala - OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
/IČ:00279471/ zastoupená na základě plné moci ze dne 22.03.2018 Laboro ateliér s.r.o.,
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň /IČ:03706940/ - návrh na vydání rozhodnutí
o umístění stavby - „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ /SO 101 – CHODNÍK;
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ/“ na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34, st.parc.č.70,
parc.č.92/2, parc.č.352/2, parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2, parc.č.5/1,
parc.č.352/5, parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2, parc.č.201/20 a
parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
V souladu s ustanoveními § 87 odst.1 stavebního zákona stavební úřad opatřením
ze dne 10.07.2018 pod Č.j.: MUBNO/710/2018/SÚRM/Be oznámil zahájení územního
řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání, které se konalo dne
14.08.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad současně dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst.3 správního řádu, a to do 17. srpna 2018.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost,
projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním 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 výstavbu.

Stavební úřad shromáždil tyto podklady, tato vyjádření a stanoviska účastníků
řízení a dotčených orgánů státní správy:
* Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B.Smetany 92, 566 32
Vysoké Mýto – Koordinované závazné stanovisko ze dne 01.06.2018 pod Č.j.:
MUVM/13753/2018/OŽP-2.
* Souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy dle § 71 písm.k) zákona o
odpadech.
* Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF dle § 15 písm.j) zákona o ochraně
půdy k trvalému odnětí půdy ze ZPF ve prospěch stavby „Chodník při silnici III/3155,
Seč“ – na částech pozemků k.ú. Seč u Brandýsa nad Orlicí /parc.č.92/2 – 0,0009 ha,
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parc.č.6 – 0,0001 ha, parc.č.5/2 – 0,0007 + 0,0003 ha, parc.č.5/1 – 0,0002 ha, parc.č.3
– 0,0003 ha, parc.č.352/5 – 0,0015 ha, parc.č.201/19 – 0,0008 ha, parc.č.201/20 –
0,0017 ha/.
* Souhlasné závazné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství dle § 40 odst.1
zákona o pozemních komunikacích pro stavbu „Chodník při silnici III/3155, Seč.“
* Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b odst.3
stavebního zákona stavbu „Chodník při silnici III/3155, Seč.“
* Stanovisko Obce Seč k veřejnému osvětlení pro stavební záměr ze dne 17.03.2018.
* Stanovisko Obce Seč jako provozovatele kanalizace ze dne 17.03.2018.
* Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí – /Stanovisko
vlastníka ke stavbě/ ze dne 02.05.2018 pod Č.j.: SUSPK/2025/2018.
* Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního
odboru Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí ze dne 28.03.2018 pod Č.j.:
HSPA-31-185/2018.
* Souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, územního
odboru Ústí nad Orlicí, DI, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí ze dne 28.03.2018
pod Č.j.: KRPE-25228-1/ČJ-2018-171106.
* ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405/02 Děčín 4 - Vyjádření ze dne 08.03.2018
pod Zn.:0100887491 a Vyjádření ze dne 17.04.2018 pod Zn.:1097576133.
* Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad
Orlicí - Vyjádření ze dne 07.03.2018 pod Č.j.: CH/MB/18/0489.
* GridServices, s.r.o, Plynárenská 499/1 – Zábrdovice, 602 00 Brno - Vyjádření ze dne
09.03.2018 pod Zn.:5001682048 a Vyjádření ze dne 10.04.2018 pod Zn.:5001692176.
* Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Vyjádření ze dne 07.03.2018 pod Č.j.:555635/18 a Stanovení podmínek ochrany sítě ze
dne 03.04.2018 pod Č.j.: POS Li-173/18.
* Vyjádření a.s. Vodovody a kanalizace, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí – ze dne
07.03.2018 pod Č.j.:CH/MB/18/0489 a ze dne 27.06.2018 pod Č.j.:CH/MB/18/0489_1.
*
* Protokol o ústním jednání spojeném s místním šetřením ve věci územního řízení o
umístění stavby „CHODNÍK PŘI SILNICI III/3155, SEČ /SO 101 – CHODNÍK; SO 401 –
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ/“ na pozemku parc.č.364/1, st.parc.č.34, st.parc.č.70,
parc.č.92/2, parc.č.352/2, parc.č.3, st.parc.č.43, parc.č.6, parc.č.5/2, parc.č.5/1,
parc.č.352/5, parc.č.44/1, parc.č.361, parc.č.201/19, parc.č.364/2, parc.č.201/20 a
parc.č.201/11 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí, sepsaný dne 14.08.2018.
*
Stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení byla upřesněna při
ústním jednání, zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány a požadavky
jednotlivých účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí
technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do
podmínek rozhodnutí.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
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POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic,
oddělení stavebního řádu, podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu
Brandýs nad Orlicí.
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 územního rozhodnutí doručí žadateli
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy
věci k jejich konzumaci.
stavební úřad
Jaroslav Beneš

Grafická příloha :
Mapový podklad v měřítku 1:10 000 /výkres č.1 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ/.
Správní poplatek vyměřen podle ustanovení zákona č.634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle sazebníku správních poplatků položky
č.17, odst.1, písm.f) ve výši 20.000,- Kč.
Správní poplatek uhrazen dne 25.07.2018 /KB - Doklad č.:30856/.
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ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona :
OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)
zastoupená

Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň (DS: qpnu8i3)
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona :
OBEC SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona :
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,530 02 Pardubice–Staré město (DS:z28bwu9)
Správa a údržba silnic PK, Doubravice 98, 533 53 Pardubice –
Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí (DS: ffhk8fq)
blue pear s.r.o., Seč č.p.1, 562 01 Ústí nad Orlicí (DS: e7h787g).
Bezdíček Jiří, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
Charous Vladimír, Seč č.p.48, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
Charousová Anna, Seč č.p.11, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
Kaplan Petr, Seč č.p.40, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
Podhájecký Pavel, Seč č.p.5, 562 01 Ústí nad Orlicí (Dodejka)
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (DS: v95uqfy)
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS:jnnyjs6)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS:qa7425t)
Vodovody a kanalizace a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí (DS: wr5uy77)
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona :
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům :
Pozemek st.parc.č.1/3, parc.č.355, parc.č.5/4, parc.č.5/3, st.parc.č.52, st.parc.č.15,
parc.č.98, parc.č.97/2, parc.č.97/1, parc.č.97/3, parc.č.95, parc.č.94, st.parc.č.9,
parc.č.92/1, parc.č.81/2, parc.č.91/2, parc.č.91/1, st.parc.č.54, parc.č.81/1,
st.parc.č.56, parc.č.359, st.parc.č.82, parc.č.80, st.parc.č.78, parc.č.74, parc.č.72/1,
parc.č.72/2, st.parc.č.39/1, st.parc.č.39/2, st.parc.č.39/3, parc.č.72/5, parc.č.201/10,
st.parc.č.85, parc.č.201/12, st.parc.č.86, parc.č.201/13, st.parc.č.89, parc.č.201/16,
st.parc.č.90, parc.č.201/17, parc.č.364/3, parc.č.364/4, st.parc.č.91, parc.č.201/18 a
parc.č.201/21 katastrálního území Seč u Brandýsa nad Orlicí.
Obecní úřad v místě stavby (§ 167 odst. 2 stavebního zákona)
* OBECNÍ ÚŘAD SEČ, SEČ č.p.17, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ (DS: wdca3pt)
/1x úřední
deska/
Dotčené orgány státní správy (DS)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B.Smetany 92,
566 32 Vysoké Mýto (DS: 47jbpbt)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, B.Smetany 92,
566 32 Vysoké Mýto (DS: 47jbpbt)
Hasičský záchranný sbor Pk, KŘ, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (DS: 48taa69)
Policie ČR, KŘ Policie PK, ú.o.ÚnO, DI, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí (DS: rkiai5y)

Městský úřad Brandýs nad Orlicí - www.mesto-brandys.cz /1x úřední deska/.

****
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Brandýs nad Orlicí a Obecního úřadu Seč a současně musí být
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst.2 správního řádu.

Vyvěšení tohoto oznámení okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů způsobem
v místě obvyklým zajistí Městský úřad Brandýs nad Orlicí a Obecní úřad Seč.

Datum vyvěšení : …………………

……………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení.
sejmutí.
Razítko :

V elektronické
podobě zveřejněno od :…………………

……………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění.

Razítko :

Datum sejmutí : …………………

…………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko :

V elektronické
podobě zveřejněno do :…………………

…………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění.

Razítko :

