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Magistrát města Pardubic 
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a 

speciálního stavebního úřadu 
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 

 
*S00BX01ZMNB0* 

S00BX01ZMNB0 
 

Číslo jednací: MmP 145640/2022 
Spisová značka:  SZ_MMP 128241/2022 D 47/22/Ch 
Počet listů: 3 
Počet příloh: 0 

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

Datum:  07.12.2022        

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního 
stavebního úřadu obdržel dne 27. října 2022 od stavebníka, kterým je Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 
11 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen na základě pověření Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031, žádost o povolení stavby:  

 

„Okružní křižovatka silnic II/211 x III/0361 Lázně Bohdaneč“ 
 

Stavební objekty: 

SO 101 Pozemní komunikace 

SO 102 Chodníkové plochy 

 

na pozemcích p. č. 904, 905/1, 905/2, 934/5, 935, 1088/5, 1088/13, 1088/18, 1088/27, 1088/38, 1088/39, 
1091/1, 1091/5, 1091/6, 1092/1 v katastrálním území Lázně Bohdaneč (dále jen stavba).  

  

Popis stavebního záměru: 

Předmětem stavebního záměru je nová okružní křižovatka na stávající komunikaci II/211 (původní označení I/36) 
a na stávající komunikaci III/0361. 

Okružní křižovatka je koncipována jako zpomalovací prvek dopravní infrastruktury na stávající silnici II/211. 

SO 101 Pozemní komunikace 

Zájmovými komunikacemi stavby jsou silnice II/211 (původní označení I/36) a silnice III/0361. 

SO 101 zahrnuje výstavbu nové okružní křižovatky, napojení větví okružní křižovatky na stávající komunikace 
a krátký úsek rekonstrukce silnice III/0361. 

Výstavba nové okružní křižovatky v místech stávajících silnic II/211 a III/0361 je koncipována jako zpomalovací 
prvek dopravní infrastruktury. 
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Nově navržená okružní křižovatka má 3 větve. Větev 1 směrem na Lázně Bohdaneč, větev 2 směrem na 
Rohovládovou Bělou a větev 3 směrem na Neratov. 

Směrové dělící ostrůvky budou vyplněny zámkovou dlažbou. Středový ostrůvek okružní křižovatky bude vyplněn 
kačírkem.  

Před přechodem pro chodce bude osazena jedna nová uliční vpust.  

Vnější průměr okružního jízdního pásu okružní křižovatky je 25,0 m. Jedná se o jednopruhový okružní pás s šířkou 
jízdního pásu 5,0 m. Návrhová rychlost na okružním jízdní pásu je 30 km/h. Středový ostrov okružní křižovatky je 
kruhového půdorysu o průměru 11,0 m. Je lemovaný zvýšeným žulovým obrubníkem. Okolo středového ostrova 
je navržen prstenec šířky 2,0 m ohraničený sklopenou obrubou. Okolo jízdního pásu je navržena zpevněná krajnice 
š. 0,75 m. 

Vjezdy na okružní křižovatku větve 1 a 2 jsou v šířkách 4,0 m. Výjezd z okružní křižovatky větve 1 a 2 je v šířce 
4,50 m. U větve 3 je vjezd na okružní křižovatku v šířce 3,50 m a výjezd v šířce 4,0 m. Vjezdy a výjezdy okružní 
křižovatky jsou navrženy na návrhovou rychlost 30 km/h. 

Větev 1 a 2 navazuje na stávající silnici II/211 ve stávajících šířkách. Šířka jízdních pruhů je 3,50 m. Šířka 
zpevněného krytu komunikace včetně zpevněných krajnice je dle navázání na stávající stav v šířce 12,11 - 15,00 m. 

Větev 3 okružní křižovatky vedoucí směrem na obec Neratov bude rekonstruována v délce přibližně 132,51 m od 
středu okružní křižovatky. Od okružní křižovatky po staničení km 0,036 11 je šířka komunikace 6,5 m. Následně 
bude silnice III/0361 zúžena, a to v úseku km 0,064 20 - km 0,088 36 na hodnotu 3,25 m. od staničení km 0,10338 
je komunikace rozšířena na hodnotu 5,5 m a na konci rekonstruovaného úseku je napojena na stávající stav dle 
stávající šířky komunikace. 

SO 102 Chodníkové plochy 

SO 102 zahrnuje výstavbu chodníkových ploch, navazující na nově osazené silniční obruby v rámci SO 101. 
Chodníkové plochy jsou navrženy podél zájmové komunikace II/211 (původní označení I/36), větve 1 okružní 
křižovatky. 

Chodníkové plochy společně s nově navržených přechodem pro chodce umožní bezpečný přechod chodců přes 
zájmovou silnici II/211. 

V rámci stavby jsou navrženy dvě chodníkové plochy, v celkové délce přibližně 51 m o celkové ploše zámkové 
dlažby přibližně 96 m2. 

Výstavba chodníkových ploch SO 102 začne po osazení silničních obrub, osazené v rámci SO 101, na které 
chodníkové plochy navazují. 

Chodníkové plochy jsou navrženy v šířce minimálně 2,0 m s příčným sklonem maximálně 2,0 %. Vnější strana 
chodníkových ploch je lemována obrubou šířky 5 cm, osazenou s převýšením 6 cm, oproti hraně chodníku. 

Povrch chodníkových ploch je navržen ze zámkové dlažby šedé barvy. Podél celé délky snížené obruby bude 
proveden varovný pás z dlažby s hmatovou úpravou, kontrastní červené barvy, v šířce 0,4 m a délce odpovídající 
délce snížené obruby + přetažení varovného pásu na obě strany do místa převýšení obruby 8 cm. Před přechodem 
pro chodce bude vyznačen signální pás šířky 0,8 m ze stejného materiálu, jako budou provedeny varovné pásy. 

Plochy určené jako terénní úpravy budou doplněny recyklovanou zeminou a osety travním semenem. 

Pro zamezení vstupu chodců směrem do okružní křižovatky bude u jedné části chodníkové plochy osazeno 
ocelové zábradlí výšky 1,1 m. 

Chodníkové plochy začínají v místech přechodu pro chodce a končí napojením na účelové komunikace.  
Chodníkové plochy jsou navrženy v šířce minimálně 2,0 m s příčným sklonem maximálně 2,0 %. 

Chodníkové plochy jsou navrženy v šířce min. 2,0 m. 
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Podáním žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) 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 (dále jen stavební zákon)  

  

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 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 regulačního 
plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 
§ 114, odst. 2 stav. 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). 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. 

 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona: 

1. Stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen na základě 
pověření Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 

Účastníci řízení dle § 109 písm. b) stavebního zákona: 

2. Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen na základě pověření 
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 

3. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 53341 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350 
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Účastníci řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona: 

4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 4, 
IČ: 62933591 

5. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 53341 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350  

6. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen Správou a údržbou 
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 

7. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

8. Státní pozemkový úřad, Husinecké 1024/11a Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 01312774 

9. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 
2, IČ: 69797111  

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona: 

10. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 

11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Podmokly, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035  

12. Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČ: 63217066  

13. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311  

14. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

15. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031  

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 

16. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1 Chodov, 148 00 Praha, 
IČ: 62933591  

17. Mlateček Josef, adresa neznámá 

18. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen Správou a údržbou 
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 (DS: ffhk8fq) 

19. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005 

20. Rybniční hospodářství, s.r.o., Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč. IČ: 49287079 

21. Sitárová Jitka Ing., nar. 14.10.1955, Mračnická 1054/2 Hostivař, 102 00 Praha 

22. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 01312774 

23. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42 Nové Město, 128 00 Praha, 
IČ: 69797111 

 

 

 

 

 

 

Bc. Marie Chroustová                                        - otisk úředního razítka -  

oprávněná úřední osoba 
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Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (č. j.: HSPA-2621-2/2021-Šp ze dne 
07.07.2021) (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.: KRPE-49245-1/ČJ-2021-170606 ze dne 09.07.2021) (DS: ndihp32) 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice (DS: z28bwu9) 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství 

Městský úřad Lázně Bohdaneč, odbor stavební, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 
160 00 Praha, IČ: 60162694 (Sp.zn. 115257/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 15.07.2021) (DS: hjyaavk) 

 

 

Doručí se: 

Účastníci řízení: 

1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 (DS: ffhk8fq) 

2. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 53341 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350 (DS: wucb4dd) 

3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 4, 
IČ: 62933591 (DS: dkkdkdj) 

4. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 53341 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350 (DS: wucb4dd) 

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

6. Státní pozemkový úřad, Husinecké 1024/11a Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 01312774 (DS: z49per3) 

7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 
2, IČ: 69797111 (DS: 96vaa2e) 

8. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 (DS: qa7425t) 

9. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Podmokly, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035 (DS: v95uqfy) 

10. Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČ: 63217066 (DS: wk3drnu) 

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

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

13. Rybniční hospodářství, s.r.o., Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč. IČ: 49287079 (DS: ivcsbmz) 

14. Sitárová Jitka Ing., nar. 14.10.1955, Mračnická 1054/2 Hostivař, 102 00 Praha (DS: u9ytdyg) 

Dotčené orgány: 

15. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (č. j.: HSPA-2621-2/2021-Šp 
ze dne 07.07.2021) (DS: 48taa69) 

16. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793 Bílé Předměstí, 
530 03 Pardubice (DS: 23wai86) 
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17. Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice  
(č. j.: KRPE-49245-1/ČJ-2021-170606 ze dne 09.07.2021) (DS: ndihp32) 

18. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice (DS: z28bwu9) 

19. Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody 

20. Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství 

21. Městský úřad Lázně Bohdaneč, odbor stavební, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč 
(DS: wucb4dd) 

22. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 
221/1, 160 00 Praha, IČ: 60162694 (Sp.zn. 115257/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 15.07.2021) (DS: hjyaavk) 

Veřejnou vyhláškou v souladu s § 32 odst. 3 správního řádu: 

23. Mlateček Josef, adresa neznámá 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice 

Městský úřad Lázně Bohdaneč, úřední deska, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč 

 

Vyhláška zveřejněna dne: 7.12.2022 

 

Vyhláška sejmuta dne: 

 

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

(po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 

 


