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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
tel. 466 026 111

532 11 Pardubice, Komenského nám. 125

Pardubice: 22.10.2018

Č.j.: ODSH–71272/2018-Sa
Sp.zn: KrÚ 66407/2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390,
zastoupené Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice, které na základě plné moci zastupuje společností Valbek, spol. s.r.o., se sídlem Vaňurova 505/17,
460 01 Liberec, IČ: 48266230, zastoupené Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti, podalo dne
9.10.2017 u zdejšího Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, odboru dopravy a silničního
hospodářství žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Úpravy silnice I/17 v obci Stradouň“
Předmětem žádosti o vydání stavebního povolení jsou úpravy silnice I/17 v obci Stradouň v rámci stavby
„Dálnice D35 Časy – Ostrov“. Stavební úpravy provedené v rámci této stavby jsou navrženy tak, aby zvýšily
bezpečnost chodců a zároveň znemožnily projíždět obcí vyšší rychlostí.
Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
SO 101 Úpravy silnice I/17
SO 180 Dopravní opatření
SO 190 Dopravní značení
SO 301 Odvodnění komunikací
Stručný popis stavebních objektů:
SO 101 Úpravy silnice I/17
Stavební objekt řeší rekonstrukci stávajícího asfaltového krytu na silnici I/17 v rozsahu této stavby, zřízení
odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo na silnic I/17, zřízení zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obce,
vybudování nových zálivů zastávek BUS a s tím rozšíření stávajícího tělesa silnice I/17.
SO 180 Dopravní opatření
Pro zajištění stavebních prací na silnici I/17 a souvisejících stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí je
navrženo dopravní opatření v průběhu výstavby.
SO 190 Dopravní značení
Stavební objekt řeší obnovu a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.
SO 301 Odvodnění komunikací
Stavební objekt řeší odvodnění upravované silnice I/17. Pro odvodnění je zvolen stávající způsob odvodnění
pomocí příkopů a klasické kanalizace včetně uličních vpustí. Trasa odvodnění je vedena převážně ve stávající
trase s vyústěním do vodního toku Svářenka. Na základě požadavku správce toku jsou navržena opatření na
zaústění příkopu do dešťové kanalizace - lapáky splavenin, před výtokem dešťové kanalizace – šachta se
stavítkem a uliční vpusti s košem na splaveniny a s kalovým prostorem.
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Správní řízení se týká stavebních objektů, k jejichž povolení je věcně a místně příslušný Krajský úřad
Pardubického kraje jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“). Ostatní stavební objekty, které nejsou součástí silnice I. třídy, nejsou předmětem tohoto
stavebního povolení a budou povoleny příslušným stavebním úřadem v samostatném správním řízení.
Na stavbu byla vypracována projektová dokumentace ve stupni DSP (č. zak. 14-LI33-007, 02.2016)
společností VALBEK, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3.
Stavba bude realizována na pozemcích (trvalý zábor):
SO 101:
parc.č. 133/1, 251/13, 331/3, 434/21, 672/18, 676/1, 676/3, 676/14, 679/2, 716, 718/1, 718/29, 718/30,
katastrální úřad Stradouň.
SO 301:
parc.č. st. 101, 133/1, 331/3, 421/1, 672/18, 718/1, 739/23, 747, 672/19, 423/4, katastrální území Stradouň.
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona identifikovaní níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou
být přímo dotčena prováděním záměru (sousední pozemky):
SO 101:
parc.č. 735/27, 735/19, 331/3, 676/1, 676/3, 718/1, st. 101, 133/1, 251/13, 421/1, 423/4, 434/21, 672/18,
672/19, 679/2, 716, 718/29, 718/30, 739/23, katastrální území Stradouň.
Stavebník má k pozemkům právo založené smlouvou, která opravňuje stavebníka provést rozšíření silnice na
výše uvedených pozemcích. K záboru jiných pozemků bez souhlasu jejich vlastníků nedojde.
Stavba bude realizována na výše uvedených pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka nebo na částech
pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou. K vlastní realizaci stavebního záměru musí
mít stavebník potřebná práva ke konkrétnímu pozemku či stavbě. Pozemky, ke kterým stavebník nezíská
vlastnické či jiné právo, nebudou stavbou dotčeny.
Realizace stavby nevyžaduje dočasný zábor pozemků v těsné blízkosti stavby z důvodu přístupu na
staveniště. V případě potřeby si zhotovitel stavby zajistí souhlas vlastníků sousedních nemovitostí se
vstupem na pozemky. Před zahájením prací bude vytyčen obvod staveniště (trvalý zábor) a provedeno jeho
vyznačení a zajištění proti jeho nepřekročení.
Na stavbu vydal Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, územní
rozhodnutí č.j. MUVM/23429/2015 ze dne 16.07.2015, platnost územního rozhodnutí byla prodloužena
rozhodnutím č.j. MUVM/32602/2017 ze dne 12.10.2017. Stavebník ke stavebnímu řízení doložil souhlas
s vydáním rozhodnutí o povolení stavby od Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a ŽP
č.j. MUVM/10513/2016 ze dne 1.04.2016.
Speciální stavební úřad dne 10.11.2017 správní řízení usnesením přerušil, neboť stavebník nedoložil doklad
prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu v souladu s § 110 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona. Stavební řízení bylo znovu usnesením přerušeno dne 12.02.2018 a 16.04.2018, vždy na
základě žádosti stavebníka, který nezískal doklad prokazující vlastnické právo k pozemkům.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.
Podle § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být
provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, e)
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
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přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Stavební úřad usoudil, že níže vyjmenovaní účastníci mohou
být dotčeni na svých právech. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 jsou účastníci řízení podle § 109 písm.
e) a f) identifikováni pouze označením pozemku či stavby dle katastru nemovitostí.
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení
v souladu s § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení stavebního povolení formou veřejné
vyhlášky (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).
Realizace stavby je plánována v letech 2019 – 2021.
Dnem podání žádosti u stavebního úřadu bylo zahájeno stavební řízení.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad dle
§ 15 písm. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) a dle § 16
odst. 1 a § 40 odst. 3d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
v souladu s § 112 stavebního zákona a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, všem účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští se ve smyslu
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů od obdržení tohoto oznámení, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány a správci sítí. Pokud
dotčený orgán, jehož stanovisko bylo k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení získáno před
zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že se stavbou
souhlasí. K připomínkám nebo námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle
§ 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Speciální stavební úřad současně se zahájením stavebního řízení účastníkům řízení oznamuje, že mají
možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři č. 307 Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství, Komenského čp. 120, Pardubice (budova „C“) a vyjádřit se k nim podle
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání
námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí speciální stavební úřad rozhodne ve výše
uvedené věci.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. C 307 Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství (v úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hod.) na adrese
Komenského náměstí 120, Pardubice, ve lhůtě shora uvedené. Nechá-li se některý z účastníků řízení
zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

Vyřizuje: Ing. Salaba, oprávněná úřední osoba, tel. 466 026 134
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Doručí se:
Účastníci řízení:
Účastník řízení podle § 109 odst. a) stavebního zákona (doporučeně):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, zastoupené na základě plné moci
společností VALBEK, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Účastníci řízení podle § 109 odst. b) c) d) stavebního zákona (doporučeně):
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Obec Stradouň, Stradouň 99, 538 63 Chroustovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, 128 00 Praha
Jana Kalousková, Červená 42, 561 51 Letohrad
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 2
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Účastníci řízení podle § 109 odst. e) f) stavebního zákona (veřejná vyhláška):
k.ú. Stradouň:
parc.č. 735/27, 735/19, 331/3, 676/1, 676/3, 718/1, st. 101, 133/1, 251/13, 421/1, 423/4, 434/21, 672/18,
672/19, 679/2, 716, 718/29, 718/30, 739/23.
Dotčené orgány:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a ÚP, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a siln. hospodářství, Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto
Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, OSDP, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
ČR – Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury,
Teplého 1899, 530 59 Pardubice (Sp.zn. 2458/60599/2017-8201-OÚZ-PCE)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
Na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 2 Pardubice
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K vyvěšení na úřední desku:
Krajský úřad Pardubického kraje, z d e
Obecní úřad Stradouň, Stradouň 99, 538 63 Chroustovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů veřejnou vyhláškou.

Krajský úřad Pardubického kraje a Obecní úřad Stradouň žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po
jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o
následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí na Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského 125, 532 11 Pardubice.
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Pardubického
kraje.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: …………………..…………

………………………………………………………
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňující
dálkový přístup.
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