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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Obec Přestavlky, IČO 00486264, Přestavlky č. p. 86, 538 62 Hrochův Týnec
(dále jen "stavebník") dne 2. 11. 2018 podala žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu:
Stavební úpravy stávajících místních komunikací a chodníků větev „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ a „F“
v obci Přestavlky (dále jen "stavba") na stavebních parcelách číslo 65, 66, 69, 78 a 87 a na pozemkových
parcelách číslo 78/1, 78/2, 170/2, 173, 186/1, 186/12, 446/1, 446/6, 446/10, 446/11, 446/13, 446/16,
446/19, 446/21, 446/22, 449, 460 a 493 v katastrálním území Přestavlky u Chrudimi. Uvedeným dnem
bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Stavební odbor Městského úřadu Chrudim
vydal na stavbu stavební povolení ze dne 15. 11. 2011 pod spis. zn. CR 043326/2011.
Stavba obsahuje:
- Komunikace větev „A“ odbočuje ze silnice č. III/355 1 a končí před mostem přes vodoteč Ležák
v celkové délce úprav 375,09 m. Úpravy spočívají v odfrézování stávajícího krytu komunikace v tl.
cca 5 cm, v provedení vyrovnávky a ve zhotovení nového krytu ze živice. Základní šířka vozovky je
5 m mezi obrubami, které budou v km 0,036 50 nově osazeny s výškou podsádky 0,12 m. V místech
sjezdů a pro přecházení bude výška podsádky snížena na 0,02 m. Po levé straně se nově zpevní
chodník s povrchem z betonové dlažby tl. 6 cm, v místech sjezdů bude tl. 8 cm. Odvodnění
komunikace a chodníku bude řešeno příčným a podélným spádem do uličních vpustí s odtokem do
stávající dešťové kanalizace.
- Komunikace větev „B“ je tvořen přístupovým chodníkem k č. p. 82 o proměnné šířce 1,0 – 1,5 m
mezi obrubami, který začíná napojením na stávající zpevněnou plochou u zastávky veřejné dopravy a
končí u vstupu do č. p. 82 v celkové délce 76,03 m. Nové zpevnění bude provedeno ze zámkové
dlažby tl. 6 cm. Odvodnění je navrženo pomocí příčných a podélných spádů do přilehlé zeleně.
- Komunikace větev „C“ začíná napojením na větev „A“ a končí u jednotlivých sjezdů k č. p. 51 a 52
v celkové délce 34,31 m a šířce 2,5 – 3,22 m. Nové zpevnění bude provedeno ze zámkové dlažby tl. 8
cm. Odvodnění je navrženo pomocí příčných a podélných spádů do přilehlé zeleně.
- Komunikace větev „D“ odbočuje z místní komunikace větev „E“ a ukončena je u vjezdu k č. p. 80
v celkové délce úprav 106,92 m. Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajících panelů, které
budou nahrazeny novou skladbou komunikace s krytem z asfaltového betonu. Základní šířka větve je
3 m mezi obrubami, které budou převýšeny o 10 cm. V místech sjezdů bude obruba snížena na 2 cm.
Odvodnění bude stávající, a to do uličních vpustí, které se pročistí.
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Komunikace větev „E“ odbočuje z místní komunikace větev „A“ a končí u sjezdu k č. p. 4 v celkové
délce úprav 214,96 m. Stavební úpravy spočívají v provedení nové konstrukce vozovky s krytem
z asfaltového betonu, včetně vybudování sjezdů ze zatravňovacích tvárníc. Vzhledem ke stísněným
poměrům je navržena výhybna šířky 5,0 m a délky 7,0 m. Základní šířka větve je 3,0 m. Komunikace
je navržena bez obrub, odvodnění je řešeno podélným a příčným spádem do stávajících uličních
vpustí, které se pročistí.
Komunikace větev „F“ odbočuje z místní komunikace větev „A“ a ukončena je u vjezdu k č. p. 53
v celkové délce úprav 38,50 m. Stavební úpravy spočívají v rozebrání stávající a v provedení nové
konstrukce komunikace s krytem z asfaltového betonu, včetně vybudování sjezdů z betonové dlažby.
Komunikace je navržena bez obrub, odvodnění je řešeno podélným a příčním spádem do stávajících
uličních vpustí, které se pročistí.

Změna stavby před dokončením se týká prodloužení termínu jejího dokončení a to do 31. 12. 2022.
Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby
před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy do
10 dnů po obdržení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební odbor Městského úřadu Chrudim,
úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, ostatní dny na základě telefonické domluvy (8,00 - 14,00
hod).).
Účastníci řízení – další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Stavební parcely číslo 56, 62, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 88, 98, 99, 106 a 155
v katastrálním území Přestavlky u Chrudimi,
Pozemkové parcely číslo 2/1, 2/2, 2/4, 2/7, 2/11, 14/1, 14/2, 16, 82, 88/5, 89/5, 121, 122/5, 166, 169/2,
176, 180, 181/1, 184/1, 184/3, 184/4, 186/2, 186/4, 186/6, 186/9, 186/10, 186/13, 186/14, 186/15, 186/16,
186/18, 186/20, 186/21, 186/25, 186/26, 186/28, 186/29, 199/1, 446/7, 446/20, 446/29, 446/30, 448, 483,
484/2, 494, 509 a 510 v katastrálním území Přestavlky u Chrudimi.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Budovy č. p. 28, č. p. 29, č. p. 33, č. p. 35, č. p. 40, č. p. 47, č. p. 48, č. p. 49, č. p. 50, č. p. 52, č. p. 53,
č. p. 72, č. p. 77, č. p. 78, č. p. 79, č. p. 82 a č. p. 87 vše Přestavlky.
Poučení
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
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které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Obec Přestavlky, IDDS: rtubp6w sídlo: Přestavlky č. p. 86, 538 62 Hrochův Týnec
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice
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
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3Žižkov
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
Libor Horáček, Sídliště č. p. 267, 538 62 Hrochův Týnec
Vít Preussler, Přestavlky č. p. 51, 538 62 Hrochův Týnec
Milena Preusslerová, Přestavlky č. p. 51, 538 62 Hrochův Týnec
Zdeňka Poludová, Bubeníkova č. p. 1283, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Bohuslav Poluda, Jana Zajíce č. p. 634, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Stanislav Rázek, Přestavlky č. p. 69, 538 62 Hrochův Týnec
Jiří Jirout, Přestavlky č. p. 84, 538 62 Hrochův Týnec
Renata Jiroutová, Přestavlky č. p. 84, 538 62 Hrochův Týnec
Vladimír Kout, Přestavlky č. p. 36, 538 62 Hrochův Týnec
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Stavební parcely číslo 56, 62, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 88, 98, 99, 106 a 155
v katastrálním území Přestavlky u Chrudimi,
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Pozemkové parcely číslo 2/1, 2/2, 2/4, 2/7, 2/11, 14/1, 14/2, 16, 82, 88/5, 89/5, 121, 122/5, 166, 169/2,
176, 180, 181/1, 184/1, 184/3, 184/4, 186/2, 186/4, 186/6, 186/9, 186/10, 186/13, 186/14, 186/15, 186/16,
186/18, 186/20, 186/21, 186/25, 186/26, 186/28, 186/29, 199/1, 446/7, 446/20, 446/29, 446/30, 448, 483,
484/2, 494, 509 a 510 v katastrálním území Přestavlky u Chrudimi.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Budovy č. p. 28, č. p. 29, č. p. 33, č. p. 35, č. p. 40, č. p. 47, č. p. 48, č. p. 49, č. p. 50, č. p. 52, č. p. 53,
č. p. 72, č. p. 77, č. p. 78, č. p. 79, č. p. 82 a č. p. 87 vše Přestavlky.
Dotčené orgány (doporučeně):
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32 sídlo: Všehrdovo náměstí č. p. 46, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim
Obecní úřad Přestavlky

