MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Sp. zn.: OD 6.1/75673/2022/Mo D 26/22
č.j.:
MmP 79083/2022/Mo
vyřizuje: Zdeňka Morchová
telefon 466 859 354
e-mail: zdenka.morchova@mmp.cz
V Pardubicích dne 30. června 2022

K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice VII, úřední deska, gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel dne 22. června 2022 od stavebníka,
kterým je Statutární město Pardubice, MO VII, gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, IČ.: 29159075,
zastoupeno na základě plné moci společností VECTURA Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 02
Pardubice, IČ.: 03020223, kterou zastupuje Ing. Martin Mojžíš, žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu:

„PD ODVODNĚNÍ VOZOVKY UL. POLÁČKOVA“
Pardubice – Ohrazenice
SO 101 – Komunikace
na pozemcích p. č. 92/33 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 92/31 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 150/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Ohrazenice (dále jen
stavba).
Popis stavebního záměru:
Tato stavba řeší odstranění stávajícího betonového žlabu podél místní komunikace (dále jen MK) ulice
Poláčkova a jeho nahrazení vybudováním obrubníku včetně betonové přídlažby. Stávající betonový žlab bude
vyměněn v celém rozsahu. Místo tohoto žlabu bude proveden betonový silniční obrubník 150x250x1000mm
nám. Republiky 12, Pardubice • bankovní spojení: KB, a. s., Pardubice, č. ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367, fax: 466 859 352,
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s betonovým vodícím proužkem 500x250x100mm. Obrubník i vodící proužek budou osazeny do betonového
lože s boční opěrou. Betonový silniční obrubník bude proveden s převýšením 0,12m. V místech stávajících
sjezdů bude osazen betonový obrubník 150x150x1000mm, který bude také osazen do betonového lože
s boční opěrou, ale bude převýšen jen o 0,02m.
Nová konstrukce vozovky bude provedena v místě odstraněného betonového žlabu a cca 1,0 m ve stávající
vozovce, kvůli napojení na stávající stav.
Komunikace bude zachována jako obousměrná dvoupruhová.
Odvodnění je řešeno příčným sklonem vozovky k obrubníku, odkud bude voda svedena do uličních vpustí
s přípojkami dešťové kanalizace. Příčný sklon vozovky bude proveden dle stávajícího stavu. Uliční vpusti
budou v případě poškození vyměněny komplet, nebo jen poškozené části. Poklopy uličních vpustí budou
výškově posunuty do výšky povrchu MK.
Stávající MK v místě výměny betonového žlabu za obrubník bude rozšířena o cca 0,50m oproti stávající šířce.
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 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, 13.00-17.00 hodin), nebo po předchozí telefonické dohodě. 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.
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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.
Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona ve smyslu § 27 správního řádu:
1. Statutární město Pardubice, MO VII, gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice, IČ.: 29159075, zastoupeno
na základě plné moci společností VECTURA Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice,
IČ.: 03020223, kterou zastupuje Ing. Martin Mojžíš
2. Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 zastoupené
Magistrátem města Pardubic, Odborem majetku a investic, oddělení pozemků a převodu nemovitostí
3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Podmokly, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035
5. GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311
6. Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803 Bílé předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572
7. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
8. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ.: 64949681

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (identifikovaní označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí):
p. p. č. 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 42/5, 42/6, 42/7, 44/1, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/26,
44/27, 44/35, 44/43, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 93/32, 531 v katastrálním území Ohrazenice a
st. p. č. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 100, 101, 102, 103, 119, 120, 121, 334, 555, 556, 657, 704, 841, 842, 864
v katastrálním území Ohrazenice

Zdeňka Morchová
oprávněná úřední osoba

– otisk úředního razítka –

Dotčené orgány:
•
•

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice
(č. j.: KRPE-32690-2/ČJ-2022-170606 ze dne 14. 4. 2022)
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•
•
•
•
•
•

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice (KHSPA
6337/2022/HOK-Pce ze dne 22. 4. 2022)
Městský obvod Pardubice VII., gen. Svobody 198, 533 51 Pardubice
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 02 Pardubice
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení odpadů a ovzduší
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody
Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyhláška zveřejněna dne:

30. června 2022

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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