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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
a upuštění od ústního projednání
Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku, IČO 70979201, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk,
zastoupený Ing. Arch. Janem Ságlem, IČO: 74160796 (dále jen "žadatel") podal dne 03.06.2019 žádost
o vydání společného povolení na stavbu:
„Stavební úpravy vstupu a zpevněných ploch v SoA Zámrsk SO 02“
v katastrálním území Zámrsk na pozemku parc. č. 3/1 – zastavěná plocha a nádvoří; parc. č. 34/4 – trvalý
travní porost, parc. č. 39/1 – ostatní plocha, parc. č. 841/1 – ostatní plocha, parc. č. 841/4 – ostatní plocha.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Popis záměru
Jedná se o opravu stávajících zpevněných ploch v zájmovém území Státního oblastního archivu v Zámrsku
(dále jen „SOA“). Jedná se také o zkapacitnění stávajících neucelených parkovacích ploch s modulem pro
osobní vozidla. Počet parkovacích míst – 20, z toho 1 pro invalidy. Šířkové a směrové parametry navržené
stavební úpravy vycházejí ze stávajících poměrů a navazují na sousední objekt SOA a přilehlé místní
komunikace. Z tohoto hlediska nedojde ke změně rozsahu komunikací a zpevněných ploch oproti stávajícímu
uspořádání.
Výškové řešení – výškové řešení komunikace je dáno výškovou úrovní hran navazujících úseků komunikace
objektu SOA o přilehlých pozemků. Budoucí niveleta a pokrytí vozovky respektuje stávající výškové poměry.
V některých lokálních plochách dojde k navýšení nivelety max. do 10 cm. V průjezdech SOA zůstane
výšková úroveň stávající.
Polohové uspořádání – Komunikace a parkovací plochy jsou navrženy přibližně v stávajícím polohovém
uspořádání. Základní příčný sklon vozovky je navržen 2 %, v některých úsecích dojde k nepatrné retrofilaci.
Tato úprava je součástí zkvalitnění prostorové homogenity ploch a zajištění odvodnění.
Odvodnění – odvodnění všech ploch bude zajišťovat dostatečný podélný a příčný sklon nového pokrytí ploch
při respektování a zohlednění částečného zasakujícího charakteru kamenné dlažby. Projektantem bylo
prověřeno, že stávající povrchové odvodnění – dešťová kanalizace je funkční a není nutno provádět další
opatření. Povrchová srážková voda z navržených ploch bude svedena podélným a příčným spádem do
přilehlého terénu v násypu.
Konstrukce vozovky a parkovacích ploch je navržena podle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních
komunikací, třída dopravního zatížení V (vstupní plochy a průjezdy uvnitř SOA tř. VI), návrhová úroveň
porušení vozovky D1. Konstrukce vozovky a parkovacích ploch je upravena na konkrétní místní podmínky
dané charakteristické rysy dotčeného území a stávajícího podloží.
- sklon zemní pláně min. 3,0%,
- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně
E def,2 = 45 Mpa
- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podkladní vrstvy ŠD
E def,2 = 60 Mpa
Konstrukce parkovacích stání - dle katalogového listu D1-D-1-V-PIII:
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- Kamenná dlažba z drobných kostek K 10
DL
100mm
ČSN 73 6131
- Kladecí ložná vrstva z DK fr. 4-8 mm
L
40mm
ČSN 73 6126
- Stabilizace cementová
SC C8/10 130mm
ČSN 73 6124
- Štěrkodrť fr. 0-63 mm
ŠDA
200mm
ČSN 73 6126
Konstrukce vstupní plochy a ploch v průjezdech uvnitř SOA – dle katalogového listu D1-D-1-VI-PIII:
- Dlažba z pískovcových desek 20/50/7
DL
70 mm
ČSN 73 6131
- Kladecí ložná vrstva z DK fr 4-8 mm
L
40 mm
ČSN 73 6126
- Stabilizace cementová
SC C8/10 130mm
ČSN 73 6124
- Štěrkodrť fr 0-63 mm
ŠDA
200mm
ČSN 73 6126

Umístění stavby vyplývá ze zákresu do situace, která je nedílnou přílohou tohoto oznámení.
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, jako speciální stavební úřad dle
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona s odkazem
na § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), oznamuje podle ustanovení § 94m stavebního zákona
zahájení společného řízení, ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od
ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky do
15-ti dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend,
v úřední dny nejlépe v pondělí a středu 08:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod.; v jiné dny po vzájemné dohodě.
Dne 25.07.2019 bude mít stavební úřad shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí ve věci.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád"), dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci
vyjádřit se k jeho podkladům, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva,
k čemuž stanovuje lhůtu následujících 5 dnů po dni 25.07.2019. Po uplynutí této lhůty, stanovené
k uplatnění práva vyjádřit se ke všem shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Stavební úřad připomíná, že
tato lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního
řádu.
Podkladem ve věci je spis zn. MUVM/20170/2019.
Poučení
Závazná stanoviska dotčených orgánů, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle ustanovení § 4 odst. 4
stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se
nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k
pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmu občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochrannou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc. Kristýna Šťastná
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15-ti dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje (Městský úřad Vysoké Mýto) a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Současně
Obecní úřad Zámrsk je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15
dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené (ustanovení § 25 správního řádu).

Obdrží
Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník) a ust. § 27 odst. 1 správního
řádu, kterým je zasíláno jednotlivě
Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku, IČO 70979201, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk,
prostřednictvím zmocněnce Ing. arch. Jana Ságla, IČO: 74160796
Obec Zámrsk, IČO 00279811, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk
Účastník dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona, tedy obec, na jejímž území má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, které je zasíláno jednotlivě
Obec Zámrsk, IČO 00279811, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk
Účastníci dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je ve
smyslu ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona zasíláno jednotlivě
Obec Zámrsk, IČO 00279811, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk;
Účastníci dle ustanovení § 94k odst. e) stavebního zákona (vlastníci sousedních staveb anebo
sousedních pozemků nebo staveb na nich):
Obec Zámrsk, IČO 00279811, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk
Dotčené orgány
MěÚ Vysoké Mýto, Odbor stavebního a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto
MěÚ Vysoké Mýto, Odbor stavebního a územního plánování, památková péče, B. Smetany 92, Vysoké Mýto
MěÚ Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 1 Vysoké Mýto
Policie České republiky, KŘPPK, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí,
Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí
Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, Hradec Králové
Česká abilympijská asociace, z.s., IČO: 67363156, Sladkovského 2824, Pardubice
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ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČO: 24729035
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČO: 27935311
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha, IČO: 04084063
VAK Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Vysoké Mýto, IČO: 25923099
NPÚ, Územní odborné pracoviště v Pardubicích, Příhrádek 5, Pardubice
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, Praha 6 – ke sp.zn. 79323/2019-1150-OÚZ-PCE
NIPI ČR, o.s., Tkalcovská 110, Česká Třebová
Úřední deska
Městský úřad Vysoké Mýto
Obecní úřad Zámrsk
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