MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
sp.zn.: OD 6.5/95717/21/Chr
D 42/21
č.j.:
MmP 50839/2022
vyřizuje: Bc. Marie Chroustová
telefon: 466 859 354
e-mail: Marie.Chroustova@mmp.cz

V Pardubicích dne 2. května 2022
K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice III, úřední deska, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice
Obecní úřad Spojil, úřední deska, Na Okrajích 100, 530 02 Spojil

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, obdržel dne 13. září 2021 žádost stavebníka, kterým je Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, doručovací adresa Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice, IČ: 65993390, zastoupen na základě plné moci TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02
Hradec Králové, IČ: 47455292, o vydání stavebního povolení na stavbu:

„I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské Chalupy, I. Etapa – OK Spojil“
Stavební objekty:
SO 120 Úprava silnice III/2982
SO 134 Úprava cyklostezky Pardubice – Sezemice, I. Etapa
na pozemcích p. č. 987/14, 987/22, 987/23, 988/12, 991/1, 991/3, 991/8, 2720/3, 2720/19, 2720/20, 2939,
4066/9, 4066/10, 4074/1 a na st. p. č. 3515/11 v katastrálním území Pardubice (dále jen stavba).
Popis stavebního záměru:
Stavba „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské Chalupy, I. Etapa – OK Spojil“ je změnou dokončené stavby
předmětného úseku I/36. Předmětem stavebního řízení je SO 120 Úprava silnice III/2982 a SO 134 Úprava
cyklostezky Pardubice – Sezemice, I. Etapa.
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SO 120 Úprava silnice III/2982
Náplní objektu jsou úpravy silnice III/2982 od Spojila po napojení na související rameno SO 110 Okružní křižovatka
Spojil v délce 0,0385 km. SO 110 není součástí tohoto řízení.
V rámci objektu bude provedeno plynulé rozšíření vozovky stávající silnice, jízdních pruhů z 2,75 m na 4,10 m
a 4,20 m v napojení na navazující rameno okružní křižovatky Spojil.
Na začátku řešeného úseku, v napojení na vozovku stávající silnice, je šířka asfaltové vozovky 5,50 m a na konci
objektu, v napojení na rameno okružní křižovatky 8,80 m.
Stávající odvodnění silnice III/2982 příčným sklonem do souběžných silničních příkopů, ve kterých bude splachová
dešťová voda zasakována, zůstane zachováno. Kapacita trojúhelníkových příkopů je zvětšena vsakovacími rýhami
v jejich dně šířky 0,50 m a hloubky 0,90 m. Zatravněné vsakovací rýhy jsou vyplněny štěrkopískem a štěrkem.
Odvodnění pláně vozovky je zajištěno vsakovacími příkopy.
SO 134 Úprava cyklostezky Pardubice – Sezemice, I. Etapa
Náplní objektu jsou vyvolané úpravy stávající cyklostezky Pardubice – Sezemice s povrchem vozovky z asfaltového
betonu ve vazbě na výstavbu SO 110 Okružní křižovatka Spojil (SO 110 není součástí tohoto řízení). Začátek úpravy
je v km 0,932, konec úpravy v km 1,042, délka úpravy podle staničení osy silnice I/36 je bez započtení křížení
křižovatkového ramene ve směru do areálu bývalých kasáren 98,5 m.
Stavební úpravy cyklostezky se skládají ze 2 částí vzájemně oddělených křižovatkovou větví okružní křižovatky
(dále jen „OK“) Spojil do areálu Hůrka.
V západním kvadrantu OK Spojil bude provedena úprava cyklostezky v šířce 3,0 m - 3,3 m a v délce 102,0 m.
V severním kvadrantu OK Spojil bude provedena úprava cyklostezky v šířce 3,0 m a v délce 60,0 m.
V rámci objektu SO 134 bude dále zřízen nový úsek stezky pro chodce a cyklisty podél jižního kvadrantu OK Spojil,
který navazuje na místo pro přecházení přes silnici I/36 v km 0,965 a končí sjezdem na silnici III/2982 do Spojila
mimo vlastní okružní křižovatku. Délka tohoto úseku je 43,0 m.
Vozovka cyklostezky bude vymezena betonovými zahradními obrubníky. Obrubníky po jedné straně cyklostezky
budou osazeny s podsázkou 0,06 m a budou tak tvořit vodící linii pro nevidomé. Obrubníky druhé (opačné) strany
budou zapuštěny do úrovně vozovky cyklostezky a umožní tak odtékání dešťové vody na okolní nezpevněné
plochy.
Příčný sklon cyklostezky bude v celé délce jednostranný 2,0 % s odvodněním povrchu vozovky na okolní
nezpevněné zatravněné plochy.
Místa pro přecházení se sníženými obrubníky na výšku 0,02 m. Za rubem obrubníků budou zřízeny varovné pásy
šířky 0,40 m, signální pásy šířky 0,80 m umístěné do osy místa pro přecházení budou od varovného pásu odsazeny
o 0,40 m a navedeny na vodící linii pro nevidomé.
Pro převedení chodců a cyklistů ve směru z/do Spojila je navrženo místo pro přecházení přes silnici I/36.
Podáním žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájeno stavební řízení.
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, jako příslušný speciální stavební úřad, v souladu s ustanovením §112,
odst. l zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
oznamuje
podle § 25 správního řádu v souladu s § 144 správního řádu zahájení řízení dotčeným orgánům a všem známým
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účastníkům řízení.
Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby, upouští se ve smyslu § 112 odst. 2) stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do deseti dnů po obdržení, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.
Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v souladu s rozhodnutím
Nejvyššího správního soudu č. j. 8Afs 21/2009-243, máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci
vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do
5 dnů ode dne vypršení deseti denní lhůty po doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí,
speciální stavební úřad rozhodne ve věci.
Účastník řízení může 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. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně
plánovací dokumentace, nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114, odst. 2 stavebního zákona, nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout
v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené (dny pondělí, středa 8.00-12.00, 13.0017.00 hodin). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem
totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno
a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá,
jako jeho oprávněného držitele.
Stavební řízení je vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení o zahájení stavební řízení s velkým počtem účastníků se doručuje, v souladu s § 2 odst. 5 zákona
č. 416/2009 Sb., podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručí jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejíž
území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení bude doručeno veřejnou
vyhláškou.
Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona ve smyslu § 27 správního řádu:
1. Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
doručovací adresa Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, IČ: 65993390, zastoupen na základě plné moci
TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292
2. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 (DS: e8jcfsn)
3. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen Správou a údržbou
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 b53 Pardubice, IČ: 00085031 (DS: ffhk8fq)
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (DS: zjq4rhz)
5. Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046, zastoupeno Magistrátem
města Pardubic, odborem majetku a investic
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6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 (DS: qa7425t)
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Podmokly, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035 (DS: v95uqfy)
8. České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1 Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 24738875 (DS: g74ug4f)
9. Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČ: 63217066 (DS: wk3drnu)
10. EOP Distribuce, a.s., č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621 (DS: gvjsp6d)
11. Obec Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Spojil, IČ: 00190900 (DS: mxnb46j)
12. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (DS: dbyt8g2)
13. Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803 Bílé předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 (DS: yc9gb95)
14. Správa a údržba silnic, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 (DS: ffhk8fq)
15. Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, IČ: 00274046
(DS: 5pmbyi2)
16. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681 (DS: ygwch5i)
17. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 (DS: 29acihr)
18. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 (DS: xsdgx3v)
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (identifikovaní označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí):
p. p. č. 987/14, 991/7, 992/1, 992/2, 2720/21, 2720/22, 2720/30, 2720/39, 2720/40, 2720/42, 3515/10, 3515/22,
4074/8, 4074/10 v katastrálním území Pardubice
st. p. č. 9396, 9397, 9425 v katastrálním území Pardubice
p. p. č. 807/1 v katastrálním území Spojil

Bc. Marie Chroustová

– otisk úředního razítka –

oprávněná úřední osoba

Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (č. j.: HSPA-2262-2/2021-Šp ze dne
28. 6. 2021) (DS: 48taa69)
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793 Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice (DS: 23wai86)
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice (č. j.: KRPE75650-1/ČJ-2021-170606 ze dne 8. 10. 2021) (DS: ndihp32)
Strana 4 (celkem 5)

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody
Magistrát města Pardubic, Stavební úřad
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 160
00 Praha, IČ: 60162694 (Sp.zn. 114683/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 7. 7. 2021) (DS: hjyaavk)
Obecní úřad Spojil, Na Okrajích 100, 530 02 Spojil
Úřad městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyhláška zveřejněna dne:
Vyhláška sejmuta dne:
Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední desky
(po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).
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