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V Lanškrouně dne 06.02,2019

oZNÁMENÍ
zanÁ"rnNí spoLEčNEIro ŘízENí

Městys Dolní Čermná,Ičo 00278734,Dolní Čermná č.p. 76,56153 Dotní čermná
(dále jen "žadatel") podal dne 29.01.2019 ádost o vydání spoleěného povolení na stavbu:

Chodník,,Maluv most - betonkai'Dolní Čermná
na pozemcích parc, ě. 1984/I, l984l2, 1986,355Il2, 4106/I, 4l06lt0, 4106140, 4106/ga, st 29l a st, 491
v katastálním {lzemíDohi Čermná (dálejen "stavba").

Uveden;im dnem bylo zahájeno spolďné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"),

Stavba obsahuje:

- ňízení cbodníku pro pěší (ěást ,,A" délky 80 m a ěást ,,B* délky 260 m) podél silnice IIl3l4
v zastavěném Území městyse Dohí Čermná, za účelem zajištění bezpáčného polrllbu pěších a zqýšeni
bezpečnosti silničního provozrr na frekventované silnici.

Městslcý Úřad Lanškroun, Odbor stavebni úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4
pism. a) zákona ě. l3/I997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacícť'), podle § 15 odst. l zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů (dáte jen "stavební zákon"), a podle § 1 l
odst. l písm. b) ákona é. 5a1n004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (drile jen "správní
řád"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona,ve kterém upouští od úitního
jednánÍ. Dotěené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a úěastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

k pozděj i uplatněným záv azným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů roáodnutí (Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad,
Úřední dny pondělí a středa od 8,00 - I1,00 al2,a0 - l7,00 hod.; v jiné dny po telefonické dohodě).

Poučení:

K závamým stanoviskům a námitkám k věcem, o kteqých bylo roáodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kter,ých má být požadovaný zámér 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 bl,t



č1, vulerzmlzotl

sPoleěným Povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záméruv rozsahu,
jahým je její právo přímo dotčeno.

ÚČastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby neto-póZaaavkům doteenych
orgánŮ, Pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo staůě;
k námitkám, které překračují uveden;ý rozsah, se nepřihlíží. Obec uplatriuje námitky k ochraně zájmú
obce a zájmŮ občanů obce. Osoba, která je úěastníkem iizení podle zvláštního právního předpisu, rriůže
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zámérem dotčln veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštníbo právního předpisu zabyvá. K námitkrám, které nesplňují uvóaěné požadávky,
se nepřihlíží. Účastník íízeni've svých-námitkách uvede skuteěnosti, t<ere Átaaá3il"to posia*ni;řo
úěastníka řízení, a důvody podání námitek,

Nechá,li se někter'ý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

stavební úřad podle § 36 odst, 3 správního řádu vyrozumívá účastníky řízen!, že

ve lhůtě do 5 dnů
po skonČení uvedené lhŮty pro podání námitelr, se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V této
souvislosti stavební uřad současně úěasfiríky řízení upozorňuje, že toto u§tanovení neslouží k tomu, aby
se Úěastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitk}
čipřipomínlsy.

ÚČastníci ÍÍzeni a dotěené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lanškroun,
Odbor stavební Úřad, úřední dny pondělí a sředa od 8,00 - 11,00 a12,00 - 17,00 hod.; v jiné dny po
telefonické dohodě),

|,lt'h/( l lhn,,/(í),\ :ul \ lv
\

[ng. Pavel Martinec
vedoucí odboru

Příloha:
situaění výkres

stí. 2

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu nejméně
Lanškroun a Úřadu měsřyse DolniČermná.

Vyvěšeno ďr", ..t).Y.,.QL,.,. {.'.,l.,?.,

15 dnů na úřední desce Městského rúřadu

uŘnB MĚ§TysE
DolNíČrHvlruÁ lr- l

!6,1 5l l.,], fll",atl.iar'c
Razítko, podpis orgánu, který potwzuje vyvěšení a sejmutí oznámení



čj. uwa 3790/2019

Obdrží:

účastníci řízení dle § 94k pism. a) až d) stavebního zákona(do vlastrích rukou):

- Městys Dolní Čermná,IDDS: pxkber4
- Pardubický kraj, IDDS: ů8bwu9
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: fflrk8fq
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IDDS: wr5uy77
- CBzDistribuce, a. s., Děčín,IDDS: v95uq§
- GridServices, s.r.o., Brno, IDDS:jnnyjs6
- Ceská telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, IDDS: qa7425t
- České Radiokomunikacen a.§.n Praha, bO§, g74tlg4f
- Markéta Eimannová, Dohí Čermná ě.p. 154, 5Ot Sl Ootnt Čermná
- Ing. DuŠan marek, Jar. Svobody é.p. 516140,664 47 §ťelice u Brna, zastoupen opatrovnicí:

Ludmila Marková, Iat, Svobody č.p. 5 l 6/40, 664 4? Střelice u Brna

účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního ákona (vďejnou vyhláškou):

- osoby s vlastnichými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. ě. 422416,3550, 355l/1,3552,3554/2,3553, 4106/58, 4264, 4106141,3629/I,3556/2, 3630,
4266/l, 426614,3627,3631, 4106/86, 198312, 1981!3, 1g8l/I, 1996/7, 1996lŽ, 4092, Lgg?/l, lgg7/2',
4|a6l76,4215119,4106/2,4n6B5,4106157,3640t1,4106136, st, 485, st.'492, ri. to94, st,778:,
st,493, sí. 494, st. 612, st. 497, st. 498, §t. 290, st. 2g2, st. 64lll, st, 64112, st. 578, st. 499
v katastrálním území Dohí Čermná

- osoby s vlastniclcými nebo jin;ími věcnými právy k sousedním stavbám:

}]niČeryláě.p. l93,č.p. l54, é.p,169,č,p. i53, ě.p,149,č.p. l46, ě.p.l44,č.p. 143, ě,p,l27,ě.p.
l48, ě.p, l50, č.p. 80, ě.p. L56 aé.p.l42

dotčené organy

, Městsl§ý Úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silniěního hospodářswí, nám. J. M. Marku ě.p.12,563 01
Lanškroun - Vnitřní Město

, Městský Úřad LanŠkroun, Odbor životního prostředl, nám. J, M. Marků č.p, 12,563 0l Lanškroun -vnitřní Město
, Městský Úřad LanŠkroun, Odbor investic a majetku, odd. památkové péče, nám. J, M. Marků č.p. 12,

563 01 Lanšlaoun - Vnitřní Město
- Krajské ředite|ství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát IJstí nad orlicí, IDDS: ndihp32
- HasiČský záchranrý sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDD§; 48taa69
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LEGENDA :

4106/1 PAR(EL, ístA l(N

ffi oDvoOŇOvACí žLla s nŘíži. š,0,30m, 0,15m

ffií = 0P RNÁ zEĎ _ BEToNoVÉ TVARoVKY 200/250/500

Ě:::-::=!

TÁvAJíEí lNžrNÝnsrť sírĚ,
.. ,".,. * vtňtrlÉ osvĚrtui

sOĚtovAtí _ črsrÉ Rnoloxotlutttxltt
- .- PLYNOV0o
*,- KANALlzAcE _ oRAvtTAčNi 

^ 
ILAxovÁ

__ sltovÉ vtotlí - HlozttlHi
. stt_ovÉ veotll _ pOOZt}tNi

.----, KANAtlzAať _ ZATRuBN NÉ pŘíKopy
. ,- soĚt-ovlci vtogní

..-,- v000v00
zÁKREsy síÁvAJíeícH tNžENÝRsKÝil sírí ByLy RuťNĚ
pŘrxnrsultr z DOšLÝIH vwÁaňrpl oo spaÁvtů
ronoruvÝtl sírí.

sŤÁvAJící vlslÉ DoPRAVNI zNAčENl
lznaťeaí bude zathováno, použllo
slálějící, v níslě dotčení stavbou bude
p eníslěno za vDěJší hťahu thodníku -
nin. však 2,0n oď htany vozovky)

HRANl(t PARcIL KN, Po|0HoPls KAíAslRÁtNí l{APY

optocrHÍ onÁrĚnÝn čt pleclovÝtt PtOTftl - sTAv V íERÉNU

opLoctNí oŘev HÝr PtoTEH - sTAv V TERÉNU

opt_ocglí žtvÝH ptoTgm - sTAv v ŤERÉNU

oBvoDOVÉ zDlvo BUDoV - STAV V TERÉNU

zln fuHÉ itltr, xR^Jr ZPEVN NÝcH POvRtH _ STAV V TERÉNU

TIRÉNNí HRÁNY A zLoMY _ srlv v rrnÉlu

sYtlBOtY A ZNAKY l žtNÝR KÝrH síTí _ sTÁv V ltRÉNU

VOuovKA - A AL] lplná k(.} / ŠíĚR,(oVÝ povrcl - rnÉztNx

vltzoy _ cHoDttíxy po.rižoĚHÉ _ dlěžia beiono!á 200/100 t1.80mn (odlišné barvy od plo(hy (hodníkuI

tHOONíKY NťPOJížDĚNÉ _ dlažba betonová 2o0/l00 t1.60nn

VE6ETÁťNí pLocHY

BEToNOVÉ oBRUBNíKY $0/250/1000. NÁ]EzoOVÉ ognuglíxy t50/l90/1000 (SNížENÁ HRANA Vt vJtzt)u A vsIUPU NA vozovKu}

agroHovÉ ognugHíxy ,l00/250/1000 _ p0 oBVoOu vJEZDú

gtroNovÉ ognuglíxy 60/250/l0o0 _ vNĚJší 8RANA cHODNíKu - unĚLÁ voolcí LN|E

VAROVNÉ Á slGNÁLNÍ PÁsY _ DLAž8A PRo NfvlDoilÉ s VÝSTuPKY

urĚlÁ vooící l"lNlE - D[AŽ8A sf ŽLÁBKY. DLE vyhl. . ]98/2009sb.

zÁBRAOLi

L,"

:ia._::]::- l.:]
*Ěí;i

o
**}- l_

"x ,,x- -

PALlsÁoY 1?0/1!0/800-í000

ontNÁž oHtto

PňíxoPOvÉ TvÁnNIE

ZPEVNĚNí svAHU _ LOHovÝ KÁHEN att. žUtoVÁ oLlžgl tooxtoo oo

oBRuSNíxovÁ utlčlí vpusŤ

T iťuil lť^,] lll,iťťťiJstl,lŠi 
n,}Íii,il]**

\

\
\ ctrÉn
poxlopv

B íONU

KANALIZAtNí pňlPoJxA . xoNTRoLNí šlclry _ opnnvl srÁvl:ícitto zATRUBNĚttÉHo PŘíKOPU
{s}ávající polrubí bude v rozsahu pravy odstranlno a nahr.z no nov n)
nušrrÁ xltuLtzlct - zÁíRUBNĚNÉ PňiKoPY

PRoJEKTANi

lng. Jan Eibl
Pod Llpa l 256427, J30 00 Praha3
t l.+,l20775134665
lčo| 73521 442
6mall. hOnz8.6ibl(!gmall,mm

ZoDPoVÉDNÝ PRoJEKTANT (HlP) : ln9. Jan Ěibl,/čKfií Ói234i,

ZPMcoVAL; lng. Jan Eibl \

NÁ4v8ŤAVw:

CHODNÍK MALUV MOST . BETONKA
DOLNI ÓERMNÁ

D^TUti]

oa2018
ruFÉŇpi

DUSF

P^RÉ:

MÉŘlTKoj
,l:250

oaJEDNAiEL' lWE6ToR:

MĚsTY DoLNlčERMNÁ
Dolnl Čeímná 76, 58,1 53 Dolnl čomná
Tel, 465 393 125.1Č.2787u

cAsTPo: c. rU^cNlVÝmE Y

c. slTU^ČNl VÝKREsY
5u

KooRDlNAČNÍ slTUAČNl VÝKRES
sTAVEaxloaJE : c,vÝKRE u:

c.3

PRoJEKToVA DoKUMENTAOE JE zPMcoVÁNA DLE PoŽADAVKŮ A V RoZSAHU PŘlLoHY Č. ,|1 K \.íHLÁšCE č.499ž006 sB.,
VE sMYsLU áKoNA č. í832008 8, V SoULADU s oBEcNĚ zÁVAzNÝMl PRÁVN|M| A TEcHN|cŘMl PňEDPISY., V soUt^DU
EsouvlsEJlclMl MĚRNlcElvtlADLEPoDMINEKAPoŽADAVKť,ZADAVATELúoBJEDMTELE. ,, ,, , .,

PDJE URÓENA PRo FÁzl PoVoLENl STAVBY, PD NEsLoUžl K PRoVEoENlsTAV8Ytll /"
,/-.
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/,/
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iň:'
Ávltiri

i,onl'rl iiio"ňl,i"'uou'

{)z r\
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"

POZNAMKA:
v RozsAHu sTAvBy BuOOu povncxovÉ vooy 2 cHODNíKOvÝtH pLoCH oovODNĚNy s nnxlmÁlHí tložNosri oo pňtrnÝcl
vtortlčlíctt pt_oclt pooÉ| rloolíx . poonílxou rr, žt rcsrí DoJlT K ovtlvNĚNí oroLlícl suvtg,
TA}l Kot íÁTo tložlosr HrHí guoou tloottíxv spÁDovÁNy D0 vOzOvKy,

UPOZoRNĚNí:
zÁxnrsy zurů A potorA |ilžENÝRsKÝrn sírí lsou ontrlrlčHí. ilEHoHou stoužlT .rlxo vytyčovlcí scttÉll. tHvesron nusí
lecllr pŘro zAHÁJrNíH stnvay všrctNv pOOzÉ1,lNi siTĚ vyrÝčtr, vršxrnÉ zrňNi pRÁ(E v ocHnllHÉn pÁsuu tloHou gÝt
pnovÁoĚHv pouz sE sOuHLAstH spnÁvcg l pooLr rno poxvlt],

lurrqÉ pŘEr_ožxv lNž NÝRsKÝcH síri lsou Řršrlv sÁMosTATNÝt.íl síAvEgNiMl oBJEKTy NEgo sAl.íosTAT[ÝMl pROJEKTy.

PozNÁMKAI
všttttHv poxLopv šlcnrr, vsrup0 n vštcttlv xnycí xnlce šouplr guoou upR^VEt{y D0 vÝšE NovÝtr poVRcHú.

v tlisTťrH vsrupŮ auor ognugNíx sNíŽeN NA a0 3ž .2cn pno erzgmlÉRovÝ POHYB 0s08, v vjtzoEcH 8UDOU SNížINY NA +5Cm NAo
POVRCH VOZOVKY.
plotttl txootlíxu v lísrĚ vrzorJ l vsrupů guor sHížtHl la rtlou svoJl šíňru t.rmt


