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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Lány, IČO 00484768, Lány č.p. 14, 537 01 Chrudim 1,
kterou zastupuje na základě plné moci B K N , spol. s r.o., IČO 15028909, Vladislavova č.p. 29, 566 01
Vysoké Mýto-Město – Bc. Jakub Herold
(dále jen "žadatel")
1)
podala dne 20. 11. 2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
„Chodníky v obci Lány u Bylan“
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 35, 66/3, 66/5, parc. č. 9/1, 562/6, 562/29, 562/30, 563/38, 563/45,
575, 584/1, 616/1 v katastrálním území Lány u Bylan. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení (dále jen "společné řízení").
2)
podala dne 8. 1. 2021 žádost o povolení výjimky podle § 169 odst. 2 a 4 stavebního zákona a podle § 14
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, ve znění pozdějších předpisů, z ustanovení bodu 1.0.2., příloha č. 1 této vyhlášky. Výjimka se
týká menší šířky chodníku než 1,5 m na úseku „A“ ve staničení 0,272 000 km, kde je chodník lokálně
zúžen na šířku 1,4 m z důvodu umístění stávajícího sloupu nadzemního napětí a ve staničení 0,431 000
km, kde je chodník lokálně zúžen na šířku 1,25 m z důvodu osazení nadzemního hydrantu. Na úseku
„C1“ ve staničení 0,244 850 km, kde je šířka chodníku zúžena na šířku 1,45 m v délce 0,85 m z důvodu
umístění stávajícího objektu garáže přiléhající k nemovitosti č. p. 75 a od staničení 0,281 240 km až do
konce úseku 0,306 640 km, kde je šířka plynule snižována v délce 24,40 m v rozmezí 1,25-1,5 m
z důvodu stávajícího zděného oplocení.
Stavba obsahuje:
Předmětem projektu je stavba pro zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v obci Lány u Bylan. Jedná se
o návrh nového chodníku podél stávající silnice III/3403 v celé délce obce. Chodník je doplněn o
nové umístění autobusových zastávek a řešení odvodnění navrženého chodníku a přidružené silnice
III/3403. Celkové umístění chodníku je rozděleno do tří částí, s tím že část „A“ a „B“ je vedena po
pravém kraji stávající komunikace (směr obec Morašice) a část C po levém okraji, s doplňkovou
částí chodníku po protější straně komunikace. Chodník je svým návrhem uzpůsoben bezbariérovému
pohybu osob. Sjezdy zůstávají stávající.
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Stavba je rozdělena na objekty: Technické řešení viz projektová dokumentace
• SO 101 Chodník
• SO 301 Dešťová kanalizace
• SO 901 Odstranění studny (není předmětem tohoto povolení)
SO 101 Chodníky
Předmětem objektu je návrh pěší trasy s doplněním o autobusové zastávky. Na základě tohoto
požadavku jsou navrženy pěší místní komunikace třídy D2 - chodníky v celkové délce 1,239 470
km. Stavbou je dotčena stávající silnice III/3403. Trasa je rozdělena na tři části.
Úsek A
Trasa chodníku začíná úsekem A v severovýchodním okraji zájmového území na počátku zástavby u
domu č. p. 45 (na st. p. č. 27 v k. ú. Lány u Bylan). Tento úsek je veden po pravém okraji stávající
komunikace ze směru Bylany v celkové délce 0, 474 470 km. Směrové a výškové poměry vychází ze
stávajícího stavu přidružené silnice III/3403.
Ve staničení 0, 392 300 km je umístěna autobusová zastávka ve směru Morašice, včetně snížených
chodníkových sjezdů.
Úsek B
Na úsek A plynule navazuje úsek B, při napojení na silnice III/3403. Tento úsek je navržen v
celkové délce 0, 423 160 km a je veden po pravém okraji silnice III/3403. Směrové a výškové
poměry vychází ze stávajícího stavu přidružené silnice III/3403. Chodník je v místech stávajícího
napojení přilehlé zástavby doplněn o snížené chodníkové sjezdy - napojení na stávající stav nutno
ověřit dle skutečnosti.
Úsek C
Konečný úsek C v celkové délce 0,341 840 km je rozdělen na 2 části a navazuje na předchozí úsek v
místě napojení na místní komunikac, poblíž nemovitosti č. p. 36 (na st. p. č. 9/1 v k. ú. Lány u
Bylan) a přemostění potoku Bylanka. Úsek C1 je veden po levém okraji silnice III/3403 v celkové
délce 0,306 640 km. Úsek C1 je ve staničení 0,033 800 km doplněn o autobusovou zastávku ve
směru Bylany a ve staničení 0,063 400 km je doplněn o místo pro usnadnění přecházení, které
spojuje úsek C1 s navazujícím úsekem C2, který je veden po pravém okraji silnice III/3403 v
celkové délce 0,035 200 km. Místo pro usnadnění přecházení je umístěno z důvodu propojení
autobusové zastávky ve směru obec Bylany na úseku C1 a autobusové zastávky ve směru obec
Morašice umístěné ve staničení 0,029 200 km na úseku C2. Chodník je v místech stávajícího
napojení přilehlé zástavby doplněn o snížené chodníkové sjezdy.
-

Chodníky jsou po celé délce chodníkového tělesa podél stávající komunikace III/3403. Chodník
bude navázán na stávající stav prostřednictvím asfaltového povrchu a navazujících konstrukčních
vrstev v šířce min. 0,5 m.

Odvodnění: Odvodnění zpevněných ploch chodníků a navazující komunikace III/3403 je řešeno pomocí
podélného (min 0,21%, max 4,8%) a příčného (max 2%) sklonu a následného svedení dešťových vod do
stávajících a nově doplněných uličních vpustí. A následně do přilehlé vodoteče - potoku Bylanka.
SO 301 Dešťová kanalizace
Objekt dešťové kanalizace řeší odvodnění chodníků.
Odvodnění části A zůstane nezměněný. Budou pouze vyměněny stávající uliční vpusti a přepojeny
na stávající kanalizační potrubí. Obdobně tomu bude i v úseku C. V tomto úseku budou vyměněny
stávající uliční vpusti a budou doplněny o nové, které budou napojeny na stávající dešťovou
kanalizaci. V řešeném úseku B budou vybudovány nové uliční vpusti a jejich přípojky dešťové
kanalizace a sdružené přípojky dešťové kanalizace a sdružené přípojky dešťové kanalizace. Součástí
řešení jsou i dva výústní objekty do místní vodoteče. Část navržených vpustí a jejich potrubí bude
napojena do již existujících kanalizačních potrubí.
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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 dle § 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 zahájení společného řízení podle § 94m odst. 1 stavebního zákona,. V tomto řízení
upouští dle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
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).).
Stavební úřad současně s tímto oznámením, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává
účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zároveň žádá
účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili nejpozději ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro
podání námitky.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 2, 3, 8/1, 8/2, 9/1, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 31/1, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 36, 38, 39, 40/1,
40/2, 40/3, 42, 44/1, 44/2, 45, 47, 48, 50/1, 50/2, 63, 66/1, 66/2, 66/4, 67/1, 69, 71, 83, 87, 96, 122,
parc. č. 3/2, 3/3, 8/1, 8/2, 9/2, 9/3, 16, 18, 20, 21, 69, 77/1, 77/2, 84/1, 84/3, 84/7, 86/3, 90/1, 90/3,
94, 98, 103/1, 106, 108/2, 113/2, 114, 117, 182/2, 211/9, 211/10, 211/11, 221/10, 252/1, 513/2,
513/6, 513/9, 513/16, 514, 522/2, 535/1, 535/3, 562/5, 562/39, 563/1, 563/6, 563/7, 563/9, 563/36,
563/37, 563/46, 563/49, 563/50, 563/51, 563/52, 580/1, 584/2, 608/1, 621, 632, 633, 634, 637, 638,
639 v katastrálním území Lány u Bylan
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lány č.p. 24, č.p. 25, č.p. 37, č.p. 55, č.p. 36, č.p. 5, č.p. 45, č.p. 6, č.p. 74, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 44, č.p.
49, č.p. 9, č.p. 66, č.p. 10, č.p. 32, č.p. 35, č.p. 43, č.p. 12, č.p. 93, č.p. 39, č.p. 88, č.p. 13, č.p. 47,
č.p. 14, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 59, č.p. 75, č.p. 65, č.p. 51, č.p. 86 a č.p. 33
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr 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 být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
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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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Irena Šímová
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)
B K N , spol. s r.o., IDDS: wfdztwy
sídlo: Vladislavova č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto-Město
Lenka Kopecká, Lány č.p. 61, 537 01 Chrudim 1
Naděžda Velínská, Lány č.p. 40, 537 01 Chrudim 1
Petr Kopecký, Lány č.p. 61, 537 01 Chrudim 1
Ilona Kopecká, Lány č.p. 61, 537 01 Chrudim 1
Pavel Kopecký, Lány č.p. 61, 537 01 Chrudim 1
Miloslav Kopecký, Lány č.p. 75, 537 01 Chrudim 1
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 2, 3, 8/1, 8/2, 9/1, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 31/1, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 36, 38, 39, 40/1,
40/2, 40/3, 42, 44/1, 44/2, 45, 47, 48, 50/1, 50/2, 63, 66/1, 66/2, 66/4, 67/1, 69, 71, 83, 87, 96, 122,
parc. č. 3/2, 3/3, 8/1, 8/2, 9/2, 9/3, 16, 18, 20, 21, 69, 77/1, 77/2, 84/1, 84/3, 84/7, 86/3, 90/1, 90/3,
94, 98, 103/1, 106, 108/2, 113/2, 114, 117, 182/2, 211/9, 211/10, 211/11, 221/10, 252/1, 513/2,
513/6, 513/9, 513/16, 514, 522/2, 535/1, 535/3, 562/5, 562/39, 563/1, 563/6, 563/7, 563/9, 563/36,
563/37, 563/46, 563/49, 563/50, 563/51, 563/52, 580/1, 584/2, 608/1, 621, 632, 633, 634, 637, 638,
639 v katastrálním území Lány u Bylan
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lány č.p. 24, č.p. 25, č.p. 37, č.p. 55, č.p. 36, č.p. 5, č.p. 45, č.p. 6, č.p. 74, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 44, č.p.
49, č.p. 9, č.p. 66, č.p. 10, č.p. 32, č.p. 35, č.p. 43, č.p. 12, č.p. 93, č.p. 39, č.p. 88, č.p. 13, č.p. 47,
č.p. 14, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 59, č.p. 75, č.p. 65, č.p. 51, č.p. 86 a č.p. 33
Dotčené orgány (doporučeně):
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32
sídlo: Průmyslová č.p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č.p. 67, Chrudim
IV, 537 01 Chrudim 1
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
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6
Na vědomí:
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., pracoviště Liberec, IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1
K vyvěšení na úřední desku:
Obecní úřad Lány, IDDS: qw5a4xj
sídlo: Lány č.p. 14, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

