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ROZHODNUTÍ
PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ
Výroková část:
Odbor dopravy Městského úřadu v Moravské Třebové, jako silniční správní úřad příslušný podle § 16 a §
40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "silniční zákon"), projednal žádost o předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením,
kterou dne 26. 8. 2022 podal Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11, IČO
70982822, zastoupený Krajským úřadem Pardubice, odborem majetkovým, stavebního řádu a
investic (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto projednání:
I.

Podle § 123 odst. 1 stavebního zákona
povoluje předčasné užívání

stavby

„Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov
křižovatka s II/368“
(dále jen "stavba")
II. Stanoví podmínky pro předčasné užívání stavby:
1. Předčasné užívání se povoluje od 14. 9. 2022 do vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději
do 31. 12. 2022.
2. Do úplného dokončení stavby bude silnice z obou stran označena přenosným dopravním značením
IP22-"Projíždíte stavbou".
3. Nedodělky bránící užívání stavby nebyly zjištěny.
4. Zimní údržbu stavby bude vykonávat Správa a údržba silnic PK ve standardním režimu.
Odůvodnění:
Stavba byla povolena na základě stavebního povolení č. j. MUMT 35164/2019/OD2 ze dne 14.1.2020 a
byla dokončena včetně drobných změn a víceprací. Stavebník požádal o vydání časově omezeného
povolení k předčasnému užívání dokončeného úseku stavby před její řádnou kolaudací z důvodu
terénních úprav svahů silničního tělesa a z důvodu absence geometrického plánu stavby.
K žádosti bylo přiloženo kladné stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, Územního
odboru ve Svitavách – dopravního inspektorátu č. j. KRPE-76775/ČJ-2022-170906 ze dne 29. 8. 2022 a
prohlášení dodavatele o způsobilosti díla k silničnímu provozu.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy, Krajského
úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Petr Václavík
vedoucí odboru dopravy
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6. Obec Pohledy

