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Magistrát města Pardubic 

Odbor dopravy - Oddělení speciálního stavebního 
úřadu a dopravy 

nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 

 

*S00BX01X11KK* 
S00BX01X11KK 

 

Číslo jednací: MmP  89093/2022 
Spisová značka:  SZ_MMP  49485/2022 D 17/22/Ch 
Počet listů: 3 
Počet příloh: 0 

Vyřizuje:    Bc. Marie Chroustová 
Telefon:    +420 466 859 354 
E-mail:  marie.chroustova@mmp.cz 

Datum:  28.07.2022        

 

K vyvěšení na úřední desku: 

Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Úřad městského obvodu Pardubice VII, úřední deska, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 

 

 

Veřejná vyhláška 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel dne 27. dubna 2022 od stavebníka, 
kterým je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupena Stavební správou 
východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ: 70994234, která je zastoupena na základě plné moci společností 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 772 58 Olomouc, IČ: 64610357, žádost o vydání 
společného povolení na stavbu:  

 

Veřejně prospěšná stavba 

„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim,  
3. stavba, zdvojkolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová – 

náhrada přejezdu P5352 v km 4,323“ 
 

Stavební objekty: 

SO 11-22-01 Most přes Brozanský potok 

SO 11-50-01 Polní cesta 

PS 11-02-71 Ochrana sdělovacích vedení 
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na pozem. p. č. 122/2 (vodní plocha), 122/3 (orná půda), 123/1 (orná půda), 123/2 (vodní plocha), 131/7 (orná 
půda), 131/8 (orná půda), 131/11 (orná půda), 152/1 (orná půda), 153/1 (orná půda), 153/2 (ostatní plocha), 
153/3 (orná půda), 200/1 (orná půda), 313/2 (lesní pozemek), 313/3 (lesní pozemek), 313/6 (lesní pozemek), 
313/7 (lesní pozemek), 314/1 (ostatní plocha), 314/2 (lesní pozemek), 314/3 (lesní pozemek), 314/4 (ostatní 
plocha), 315/1 (lesní pozemek), 315/2 (lesní pozemek), 315/3 (lesní pozemek), 315/4 (lesní pozemek) 
v katastrálním území Semtín (dále jen stavba).  

 

Popis stavebního záměru: 

Jedná se o novostavbu polní cesty realizovanou dle zák. č. 416/2009 Sb. jako stavbu související se stavbou VPS - 
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem 
- Stéblová“ 

Polní cesta bude napojena na místní obslužnou komunikaci vedoucí od silnice II/211 do průmyslového areálu. 

Stavbou je řešen přístup k polním a lesním pozemkům mezi průmyslovými areály a žel. tratí. Polní cesta nahrazuje 
následně zrušený přejezd P5352. Cesta je navržena jako obousměrná jednopruhová s výhybnami kategorie 
P 4,0/20. 

SO 11-22-01 Most přes Brozanský potok 

V místě křížení nové polní cesty s Brozanským potokem byl navržen nový mostní objekt. Konstrukce mostu je 
zvolena tak, aby respektovala okolní terén a plynule navazovala na tvar koryta před a za mostem. Navržený 
průtočný profil, zlepšuje průtokové poměry. Nosná konstrukce bude tvořena ŽB prefabrikovanými rámy světlé 
šířky 2900 mm a sv. výšky 1400 mm. Délka mostu bude 14,0 m, krajní rámové části budou upraveny zkosením 
horní hrany ve sklonu 1:1,5. Úprava svahu na čele bude provedena odlážděním kamenem do betonu s navázáním 
na stávající terén a těleso převáděné komunikace. Dno koryta pod mostem bude zpevněno kamenem do betonu 
ve sklonu min. 0,5 %, odláždění bude ukončeno 2,0 m od čela mostu základovým pásem, na vtoku i výtoku. 

Pod objektem bude převeden náhon Brozanského potoka ve zpevněném korytě. Odláždění bude vytvarováno tak, 
aby na každé straně vznikla berma šířky 650 mm ve sklonu 5 %. Podélný sklon odláždění bude 0,5 %. Úprava 
koryta odlážděním bude provedena pod mostem a 2 m před a za mostem. Světlá výška pod mostem bude 740 – 
805 mm dle sklonu. 

SO 11-50-01 Polní cesta 

Navržená polní cesta bude sloužit jako náhradní trasa při zrušení přejezdu. Z tohoto důvodu je vedená od napojení 
na místní komunikace vedené od sil. II/211 k průmyslovému areálu. Kde bude vytvořen sjezd na polní cestu, cca 
v místě stávajícího napojení. Dále trasa kopíruje stávající panelovou vozovku do místa křížení s Brozanským 
potokem. Kde dojde k výstavbě nového mostního objektu (SO 11-22-01 Most přes Brozanský potok). Trasa nové 
polní cesty kopíruje hranu lesa „V Bořích“, kde dále odbočí doleva. Cca v místech, kde je stávající lesní cesta od 
žel. přejezdu ukončena. 

Cesta je navržena jako obousměrná jednopruhová s výhybnami. 

Výškové vedení trasy vychází z maximální snahy o respektování průběhu terénu. Niveleta trasy má sklony min. 
0,30 % a max. 3,0 %.  

Šířkové řešení odpovídá zvolené kategorii P 4,0/20 tedy se základní šířkou zpevnění 3,5 m a krajnicemi šířky 
0,50 m. Ve směrových obloucích je navrženo normové rozšíření. Komunikace je navržena v základním 
jednostranném příčném sklonu 3,0 %. 

Pro míjení vozidel jsou navrženy výhybny dl. 20 m s náběhy 1:3 a rozšířením na celkovou šířku 6,0 m. Celkem jsou 
navrženy 3 výhybny. 

Kryt cesty je navržen z nestmeleného netuhého materiálu. V místě křížení s VTL plynovodem bude kryt tvořen bet. 
silničními panely. 
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Dešťová voda bude odváděna prostřednictvím podélných a příčných sklonů polní cesty do volného terénu. 

PS 11-02-71 Ochrana sdělovacích vedení 

V současné době jsou v místě nově budované účelové komunikace v km 0,133 vedeny stávající kabely ve správě 
společnosti Telco Pro Services a.s. 

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena ochrana stávající kabelové trasy, která je křížená v km 0,133 
nově budovanou účelovou komunikací. Kabelová trasa bude pouze ochráněna pomocí dvou dělených chrániček 
DN160, s přesahem 1 m na obě strany nově budované účelové komunikace. 

 

Podáním žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájeno společné řízení.  

 

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, jako příslušný speciální stavební úřad podle §15 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen stavební zákon) ve smyslu §94j odst. 1 stavebního zákona, 
podle ustanovení §94m stavebního zákona,  

  

o z n a m u j e 

zahájení řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. 

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního 

záměru, upouští se ve smyslu § 94m odst. 3) stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději do 15 dnů po 
obdržení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.  

 

Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst. 3 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 patnácti 
denní lhůty po doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální stavební úřad rozhodne 
ve věci. 

 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec 
uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, 
v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu ve lhůtě shora 
uvedené. 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 
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patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, 
jako jeho oprávněného držitele. 

 

Společné územní a 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 společné územní a 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: 

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona: 

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupena Stavební správou 
východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ: 70994234, která je zastoupena na základě plné moci společností 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 772 58 Olomouc, IČ: 64610357 (DS: kjee9md) 

Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona: 

2. Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice, 
IČ: 00274046 (DS: axwbv4z)  

Účastníci řízení podle § 94k písm. c) stavebního zákona: 

3. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupena Stavební správou 
východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ: 70994234 (DS: uccchjm) 

Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona: 

4. Doležalová Alena, nar. 9. 5. 1945, Doubravice 14, 533 53 Pardubice 

5. Hanušová Petra, nar. 16. 11. 1968, Útěchovská 209/3, Soběšice, 644 00 Brno 

6. Holická Miroslava, nar. 15. 2. 1962, Bohdanečská 3, Trnová, 530 09 Pardubice 

7. Holický František, nar. 8. 9. 1964, Bohdanečská 11, Trnová, 530 09 Pardubice 

8. Illek Libor, nar. 15. 7. 1972, Dělostřelecká 347/38, Střešovice, 162 00 Praha 6 

9. Illek Martin, nar. 1. 4. 1978, Doubravice 21, 533 53 Pardubice 

10. Illková Libuše, nar. 4. 3. 1946, Plachty 515/12, Nový Lískovec, 634 00 Brno 

11. Jelínek Viktor, nar. 20. 9. 1965, Doubravice 33, 533 53 Pardubice 

12. Jelínková Světlana, nar. 29. 3. 1969, Jana Zajíce 985, Studánka, 530 12 Pardubice 

13. Jindřišek David, nar. 4. 10. 1979, Doubravice 116, 533 53 Pardubice 

14. Kratochvílová Bohumila, nar. 8. 3. 1950, Spojilská 43, Studánka, 530 03 Pardubice 

15. Slavík Jan, nar. 8. 10. 1984, Eliášova 485/43, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

16. Slavík Vojtěch, nar. 25. 1. 1982, Eliášova 485/43, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

17. Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046, zastoupené 
Magistrátem města Pardubic, odborem majetku a investic 

18. Štorek Zdeněk, nar. 15. 3. 1963, Na pěšinách 68/12, Kobylisy, 182 00 Praha 8 

19. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Podmokly, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035 (DS: v95uqfy) 
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20. ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, IČ: 61459445 (DS: dgzdjrp) 

21. Explosia a.s., Semtín 107, 530 02 Pardubice, IČ: 25291581 (DS: jjgd2hv) 

22. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 (DS: jnnyjs6)  

23. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň (DS: e8jcfsn) 

24. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (DS: dbyt8g2) 

25. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (DS: uccchjm) 

26. Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice, 
IČ: 00274046 (DS: axwbv4z) 

27. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 29148278 (DS: id6pgkc) 

28. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 53210 Pardubice (DS: f5vj9hu) 

29. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 (DS: xsdgx3v) 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: 

p. p. č. 545/3 v katastrálním území Rosice nad Labem 

p. p. č. 114/1, 114/3, 114/5, 114/6, 117/2, 117/4, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 121, 122/1, 131/4, 131/5, 131/6, 
134/4, 148/4, 151/2, 152/2, 154/1, 154/2, 155/1, 155/4, 168/9, 200/2, 313/1, 313/4, 313/5, 317/3, 317/4, 317/5 
v katastrálním území Semtín 

p. p. č. 189/2, 197/2, 211/1, 215/5, 557/13, 568/1 v katastrálním území Trnová  

 

 
 
 
 
 
Bc. Marie Chroustová       - otisk úředního razítka -  

oprávněná úřední osoba 

 

 

 

Dotčené orgány: 

Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní obor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (DS: 5mjaatd) 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (č. j.: HSPA-576/2022 ze dne 3. 3. 
2022) (DS: 48taa69) 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793 Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice (č. j.: KHSPA3461/2022/HOK-Pce ze dne 3. 3. 2022) (DS: 23wai86) 

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice (č. j.: KRPE-
17191-2/ČJ-2022-170606 ze dne 28. 2. 2022) (DS: ndihp32) 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení integrované prevence, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (DS: z28bwu9) 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování 
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Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení odpadů a ovzduší 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 
160 00 Praha, IČ: 60162694 (Sp. zn.: 126485/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 14. 3. 2022) (DS: hjyaavk) 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec 
Králové (DS: gf9adwf) 

Úřad městského obvodu Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice (DS: axwbv4z) 

Na vědomí: 

Magistrát města Pardubic, Stavební úřad 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

Vyhláška zveřejněna dne: 28. 7. 2022 

 

Vyhláška sejmuta dne: 

 

Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední desky  

(po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 

 


