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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Městského úřadu Polička, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a současně
také jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, ve
společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 18.7.2021 podal
Pardubický kraj, IČO: 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2
a
Obec Pomezí, IČO: 00277185, Pomezí 4, 569 71 Pomezí,
které zastupuje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
(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 s názvem:
Rekonstrukce silnice II/363, výstavba chodníku – Pomezí
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 72/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 107 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 141 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 328 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 373 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 493 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 500
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 375 (ostatní plocha), parc. č. 419/2 (ostatní plocha), parc. č. 423/2
(ostatní plocha), parc. č. 475 (zahrada), parc. č. 482/1 (zahrada), parc. č. 482/2 (zahrada), parc. č. 489/1
(trvalý travní porost), parc. č. 489/3 (trvalý travní porost), parc. č. 490/2 (zahrada), parc. č. 491 (trvalý
travní porost), parc. č. 500 (zahrada), parc. č. 531/2 (zahrada), parc. č. 534/1 (trvalý travní porost), parc. č.
534/2 (zahrada), parc. č. 534/6 (zahrada), parc. č. 534/10 (zahrada), parc. č. 534/13 (zahrada), parc. č.
537/1 (zahrada), parc. č. 556/2 (ostatní plocha), parc. č. 568 (zahrada), parc. č. 584 (zahrada),
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parc. č. 586/1 (ostatní plocha), parc. č. 586/2 (zahrada), parc. č. 586/3 (ostatní plocha), parc. č. 586/5
(ostatní plocha), parc. č. 589 (ostatní plocha), parc. č. 594/1 (ostatní plocha), parc. č. 594/4 (trvalý travní
porost), parc. č. 597/1 (zahrada), parc. č. 598 (zahrada), parc. č. 601/2 (trvalý travní porost), parc. č. 603/1
(ostatní plocha), parc. č. 604/3 (zahrada), parc. č. 605/1 (zahrada), parc. č. 611 (zahrada), parc. č. 617/1
(zahrada), parc. č. 619/2 (ostatní plocha), parc. č. 622 (zahrada), parc. č. 623/1 (zahrada), parc. č. 652/1
(zahrada), parc. č. 655 (zahrada), parc. č. 656/1 (zahrada), parc. č. 660/5 (zahrada), parc. č. 660/9 (trvalý
travní porost), parc. č. 697/2 (zahrada), parc. č. 698 (zahrada), parc. č. 699/1 (zahrada), parc. č. 699/3
(zahrada), parc. č. 699/19 (zahrada), parc. č. 736/1 (zahrada), parc. č. 736/2 (zahrada), parc. č. 736/5
(zahrada), parc. č. 736/10 (zahrada), parc. č. 737/4 (trvalý travní porost), parc. č. 768 (trvalý travní
porost), parc. č. 770 (ostatní plocha), parc. č. 796 (trvalý travní porost), parc. č. 797 (trvalý travní porost),
parc. č. 798 (trvalý travní porost), parc. č. 2701/6 (ostatní plocha), parc. č. 2814/5 (trvalý travní porost),
parc. č. 3972 (ostatní plocha), parc. č. 3974/2 (ostatní plocha), parc. č. 3976/2 (ostatní plocha), parc. č.
3976/3 (ostatní plocha), parc. č. 3976/4 (ostatní plocha), parc. č. 3976/6 (vodní plocha), parc. č. 3976/12
(ostatní plocha), parc. č. 3983/1 (ostatní plocha), parc. č. 3983/2 (ostatní plocha), parc. č. 3983/3 (vodní
plocha), parc. č. 3984/1 (ostatní plocha), parc. č. 3986 (ostatní plocha), parc. č. 4000/2 (ostatní plocha),
parc. č. 4000/20 (ostatní plocha), parc. č. 4000/24 (ostatní plocha), parc. č. 4000/27 (ostatní plocha), parc.
č. 4000/29 (ostatní plocha), parc. č. 4006 (ostatní plocha), parc. č. 4007 (ostatní plocha), parc. č. 4008
(ostatní plocha), parc. č. 4014 (ostatní plocha), parc. č. 4242/4 (ostatní plocha), parc. č. 4822/4 (ostatní
plocha), parc. č. 4822/5 (ostatní plocha), parc. č. 4822/6 (ostatní plocha), parc. č. 4840/1 (ostatní plocha),
parc. č. 4841/1 (ostatní plocha), parc. č. 4841/4 (ostatní plocha), parc. č. 4841/5 (ostatní plocha), parc. č.
4841/6 (ostatní plocha), parc. č. 5515 (trvalý travní porost) v katastrálním území Pomezí.

Stavba obsahuje:
SO 101 Rekonstrukce silnice II/363 v rozsahu od křižovatky s III/3632 po konec obce v celkové délce
2220,35 m částečně kompletně nová konstrukce zpevnění, tj. včetně výměny zemin v podloží a částečně
provedení pouze sanace krajů vozovky silnice, v celém rekonstruovaném úseku provedení rekonstrukce
vrchních živičných vrstev. (Součástí stavby není úsek silnice II/363 v km 1,285 - 1,304)
SO 102 Výstavba chodníku ze zámkové dlažby o celkové délce 451,57 m, děleného na dvě části podél
silnice II/363, od které je oddělen zvýšenou silniční obrubou. V trase chodníku budou vybudována dvě
místa pro přecházení přes komunikaci. Součástí stavebního objektu je výstavba přidruženého pruhu při
komunikaci ze zámkové dlažby.

II. Stanoví podmínky pro umístění 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.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří Stránský – ČKAIT
0700035, IČO: 40129942, Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečnou kontrolní prohlídku.
5. Stavba bude dokončena do 30.11.2023.
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6.

Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Prohlášení stavebního podnikatele o
provádění předmětné stavby bude stavebnímu úřadu předloženo před zahájením stavby.
7. Sjezd na pozemek parc.č. 534/6 v k.ú. Pomezí bude umístěn cca o 4,0 m blíže k parcele č. 534/13
v k.ú. Pomezí, a to dle požadavku majitele pozemku.
8. Umístěním svislého dopravního značení v rámci předmětné stavby nedojde k omezení stávajících
sjezdů na pozemky.
9. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Městského úřadu Polička, odboru dopravy,
vydaného dne 1.2.2022 pod č.j.: MP/02809/2022, a následném opatření obecné povahy vydaném dne
20.4.2022 pod č.j.: MP/09533/2022, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové
dokumentace
10. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy
Litomyšl stanovené ve vyjádření správce silnice zn.: SUSPK/532/2022 vydaném dne 18.1.2022,
které je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
11. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru
Svitavy, dopravního inspektorátu, stanovené v souhlasném stanovisku č.j.: KRPE-11070-2/ČJ-2022170906 vydaném dne 7.2.2022, které je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
12. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti VHOS a.s. vydaném dne 13.1.2022
pod č.j.: Ing.MN/2022/9012758, které je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
13. Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., vydaném dne 7.2.2022
pod značkou PM-2860/2022/5203/Žu, které je součástí dokladové části projektové dokumentace.
14. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k projektové dokumentaci společností ČEZ
Distribuce, a.s., vydaném dne 21.1.2022 pod zn.: 001123252859, a souhlasu s činností v ochranném
pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 21.1.2022 pod zn.: 001123252768, které jsou nedílnou
součástí dokladové části projektové dokumentace.
15. Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku společnosti GasNet Služby, s.r.o., vydaném dne
25.1.2022 pod zn.: 5002533390, které je nedílnou součástí dokladové části ověřené projektové
dokumentace.
16. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti CETIN a.s., vydaném dne 14.1.2022
pod č.j.: 512892/22, které je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace.
17. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Ministerstva obrany ČR, Sekce správy
a řízení organizací Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, vydaném dne 8.2.2022 pod spis. zn.: 124801/2022-7460-OÚZ-BR, které je nedílnou součástí
dokladové části projektové dokumentace.
18. Budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Městského úřadu Polička, odboru
ÚPRaŽP, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, vydaného dne 29.7.2022 pod č.j.:
MP/18567/2022/OÚPRaŽP/NoT, které je nedílnou součástí dokladové části projektové
dokumentace.
Další podmínky:
a) Stavba smí být užívána na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník včas požádá
u zdejšího stavebního úřadu.
b) K vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu budou předloženy stavebnímu úřadu doklady o
výsledcích předepsaných zkoušek a měření, stavební deník, dokumentace skutečného provedení
stavby, geometrický plán dle předpisů o katastru nemovitostí, atesty a prohlášení o shodě na
použité materiály, protokol o odevzdání a převzetí stavby a stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby.

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Obec Pomezí, Pomezí 4, 569 71 Pomezí
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
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Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00Brno
S.B.J. s.r.o., U Vlečky 1051, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Josef Krištof, Pomezí č.p. 88, 569 71 Pomezí
Jiří Pokorný, Pomezí č.p. 330, 569 71 Pomezí
Jana Pokorná, Pomezí č.p. 330, 569 71 Pomezí
Lucie Nováková, Pomezí č.p. 289, 569 71 Pomezí
František Heger, Pomezí č.p. 86, 569 71 Pomezí
Marie Hegerová, Pomezí č.p. 86, 569 71 Pomezí
Jana Břeňová, Pomezí č.p. 240, 569 71 Pomezí
Jiří Břeň, Pomezí č.p. 240, 569 71 Pomezí
Eduard Břeň, Pomezí č.p. 240, 569 71 Pomezí
Tereza Pokorná, Květná č.p. 31, 572 01 Polička
Petr Vápeník, Pomezí č.p. 303, 569 71 Pomezí
Jitka Vápeníková, Pomezí č.p. 303, 569 71 Pomezí
Lubomír Kupka, Pomezí č.p. 80, 569 71 Pomezí
Jitka Kupková, náměstí 28. října č.p. 1899/11, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Pavel Lajžner, Jiráskova č.p. 597, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Věra Urbanová, Starý Dvůr č.p. 1042/9, 664 51 Šlapanice u Brna
Gita Urbanová, Klimešova č.p. 222/14b, Ořešín, 621 00 Brno 21
Věnceslav Teplý, Pomezí č.p. 71, 569 71 Pomezí
Roman Ševčík, Pomezí č.p. 239, 569 71 Pomezí
Dagmar Ševčíková, Pomezí č.p. 239, 569 71 Pomezí
Jaroslav Ehrenberger, Pomezí č.p. 30, 569 71 Pomezí
Lenka Švejdová, Pomezí č.p. 270, 569 71 Pomezí
Ladislav Tobiáš, Klácelova č.p. 5, 560 02 Česká Třebová 2
Dana Janoková, Pomezí č.p. 37, 569 71 Pomezí
Vladimír Harang, Pomezí č.p. 271, 569 71 Pomezí
Jiří Tobiáš, Pomezí č.p. 37, 569 71 Pomezí
Ladislav Klíma, Pomezí č.p. 34, 569 71 Pomezí
Jarmila Klímová, Pomezí č.p. 34, 569 71 Pomezí
Kristýna Genserková, Babičkova č.p. 105/18, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Hynek Strachoň, Pomezí č.p. 38, 569 71 Pomezí
Ing. Vojtěch Kolář, Průchodní č.p. 1498/6, 680 01 Boskovice
Božena Kolářová, Průchodní č.p. 1498/6, 680 01 Boskovice
Jozef Benčík, Pomezí č.p. 359, 569 71 Pomezí
Lidmila Benčíková, Pomezí č.p. 359, 569 71 Pomezí
Jiří Klíma, Pomezí č.p. 395, 569 71 Pomezí
Martin Vraspír, Pomezí č.p. 45, 569 71 Pomezí
Marek Cupal, Pomezí č.p. 310, 569 71 Pomezí
Věra Mitášová, Pomezí č.p. 47, 569 71 Pomezí
Iveta Šimonová, Pomezí č.p. 49, 569 71 Pomezí
Jaroslav Holec, Pomezí č.p. 52, 569 71 Pomezí
Odůvodnění:
Dne 18.7.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 2.8.2022 zahájení
společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 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 6.9.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky,
dotčené orgány svá závazná stanoviska a veřejnost připomínky.
Současně poučil účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do 5 dnů ode dne
skončení lhůty pro podání námitek, a tuto možnost jim ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu poskytl.
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Dne 24.8.2022 obdržel stavební úřad „Žádost“ účastníka řízení paní Ivety Šimonové, bytem Pomezí 49,
569 91 Pomezí, ve které žádá, citace: „aby při rekonstrukci silnice II/363 v Pomezí bylo provedeno
odvodnění z parceli č. 589 z důvodu stavby rodinného domu na dané parcele, kde do teď žádné odvodnění
(zatrubnění) neexistuje“ konec citace. K předmětné žádosti stavební úřad uvádí, že vzhledem k platným
ustanovením zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dále § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, je povinností vlastníka pozemku (stavebního pozemku) likvidovat
dešťové vody na vlastním pozemku zejména pak jejich vsakováním. Stavebník tedy nemá žádnou
zákonnou povinnost odvodňovat pozemky či nemovitosti sousedící se zamýšlenou stavbou. Dále stavební
úřad konstatuje, že v rámci projektu rekonstrukce silnice není na společné hranici pozemku p. č. 589
v katastrálním území Pomezí se silničním pozemkem navrženo žádné zařízení pro odvodnění silnice,
protože je v tomto úseku vozovka vyspádována na druhou stranu, a povrchové vody jsou z vozovky
odváděny do odvodnění umístěného na druhé straně silničního pozemku. Z podélného řezu je zřejmé, že
výškové poměry a podélný sklon vozovky se oproti stávajícím stavu nijak nemění. Stavební úřad proto
podanou „Žádost“ zamítá jako neoprávněnou.
Dne 5.9.2022 obdržel stavební úřad „Připomínku“ účastníka řízení paní Lenky Švejdové, bytem Pomezí
270, 569 71 Pomezí, ve kterém upozorňuje na to, že citace: „vjezd na parcele č. 534/6 do zahrady od
hlavní silnice je o cca 4,0 m níže k parcele 534/13 než je zakresleno ve Vašem projektu. O této skutečnosti
jsme Vás již informovali při prvním jednání“ konec citace. Paní Švejdová má zřejmě na mysli
projektovou dokumentaci přiloženou k žádosti o společné povolení předmětné stavby a jednání se
stavebníkem (projektantem) v rámci získání souhlasů se stavbou, který je přílohou žádosti. K této
„Připomínce“ stavební úřad uvádí, že jí bylo plně vyhověno, a to stanovením podmínky č. 7 ve třetím
výroku tohoto rozhodnutí.
Dne 5.9.2022 obdržel stavební úřad „Námitku“ účastníka řízení paní Lenky Švejdové, bytem Pomezí 270,
569 71 Pomezí, ve které chce vznést námitku na citace: „umístění dopravní značky. Značku chcete umístit
za mostek k našemu pozemku p.č. 534/3 534/13, kde se nachází vjezd do zahrady k zadní části našeho
domu. Vzhledem k umístění značky by byl vjezd špatně přístupný.“ konec citace. K této „Námitce“
stavební úřad uvádí, že jí bylo plně vyhověno, a to stanovením podmínky č. 8 ve třetím výroku tohoto
rozhodnutí.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil
stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho 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. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost nevznesla žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání a to do 15
dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Pardubického
kraje, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu
Polička, stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo
se uvedou nesprávnosti v rozhodnutí nebo v řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník – odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
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 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
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 stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Václav K A Š P A R
vedoucí stavebního úřadu
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Tato písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce
Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Polička a zveřejněním na webových
stránkách se písemnost považuje za doručenou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Obdrží:
účastníci
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
S.B.J. s.r.o., IDDS: eahtjrm
Josef Krištof, Pomezí č.p. 88, 569 71 Pomezí
Jiří Pokorný, Pomezí č.p. 330, 569 71 Pomezí
Jana Pokorná, Pomezí č.p. 330, 569 71 Pomezí
Lucie Nováková, Pomezí č.p. 289, 569 71 Pomezí
František Heger, Pomezí č.p. 86, 569 71 Pomezí
Marie Hegerová, Pomezí č.p. 86, 569 71 Pomezí
Jana Břeňová, Pomezí č.p. 240, 569 71 Pomezí
Jiří Břeň, Pomezí č.p. 240, 569 71 Pomezí
Eduard Břeň, Pomezí č.p. 240, 569 71 Pomezí
Tereza Pokorná, Květná č.p. 31, 572 01 Polička
Petr Vápeník, Pomezí č.p. 303, 569 71 Pomezí
Jitka Vápeníková, Pomezí č.p. 303, 569 71 Pomezí
Lubomír Kupka, Pomezí č.p. 80, 569 71 Pomezí
Jitka Kupková, náměstí 28. října č.p. 1899/11, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Pavel Lajžner, Jiráskova č.p. 597, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Věra Urbanová, Starý Dvůr č.p. 1042/9, 664 51 Šlapanice u Brna
Gita Urbanová, Klimešova č.p. 222/14b, Ořešín, 621 00 Brno 21
Věnceslav Teplý, Pomezí č.p. 71, 569 71 Pomezí
Roman Ševčík, Pomezí č.p. 239, 569 71 Pomezí
Dagmar Ševčíková, Pomezí č.p. 239, 569 71 Pomezí
Jaroslav Ehrenberger, Pomezí č.p. 30, 569 71 Pomezí
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Lenka Švejdová, Pomezí č.p. 270, 569 71 Pomezí
Ladislav Tobiáš, Klácelova č.p. 5, 560 02 Česká Třebová 2
Dana Janoková, Pomezí č.p. 37, 569 71 Pomezí
Vladimír Harang, Pomezí č.p. 271, 569 71 Pomezí
Jiří Tobiáš, Pomezí č.p. 37, 569 71 Pomezí
Ladislav Klíma, Pomezí č.p. 34, 569 71 Pomezí
Jarmila Klímová, Pomezí č.p. 34, 569 71 Pomezí
Kristýna Genserková, Babičkova č.p. 105/18, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Hynek Strachoň, Pomezí č.p. 38, 569 71 Pomezí
Ing. Vojtěch Kolář, Průchodní č.p. 1498/6, 680 01 Boskovice
Božena Kolářová, Průchodní č.p. 1498/6, 680 01 Boskovice
Jozef Benčík, Pomezí č.p. 359, 569 71 Pomezí
Lidmila Benčíková, Pomezí č.p. 359, 569 71 Pomezí
Jiří Klíma, Pomezí č.p. 395, 569 71 Pomezí
Martin Vraspír, Pomezí č.p. 45, 569 71 Pomezí
Marek Cupal, Pomezí č.p. 310, 569 71 Pomezí
Věra Mitášová, Pomezí č.p. 47, 569 71 Pomezí
Iveta Šimonová, Pomezí č.p. 49, 569 71 Pomezí
Jaroslav Holec, Pomezí č.p. 52, 569 71 Pomezí
dotčené orgány
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, e-mailem/elektronicky
Městský úřad Polička, odbor dopravy, e-mailem/elektronicky
SÚS Pardubického kraje, úsek majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy – Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32
Ministerstvo obrany ČR, Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
ostatní
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Polička, odbor Tajemník, úsek podatelny
Obecní úřad Pomezí, Pomezí 4, 569 71 Pomezí

