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V Pardubicích dne 9. září 2022  

Veřejná vyhláška 

S T A V E B N Í    P O V O L E N Í 
 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel od stavebníka, kterým je Obec 
Srch, Pardubická 100, 533 52 Opatovice nad Labem, IČ: 00274283, žádost o povolení stavby:  
 

„Rekonstrukce ul. Lesní, Srch“  
 
na pozemcích p.č. 514/25, 522/1, 544/11, 544/20, 477/33, 477/21, 477/5, 477/11, 477/9, 82 vše v k.ú Srch 
(dále jen stavba).  
 
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic speciální stavební úřad, podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), projednal žádost podle § 112 stavebního zák. ve stavebním řízení, 
oznámením se známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím přezkoumání rozhodl takto: 
Výše uvedená stavba se podle § 115 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

v rozsahu uvedeném v žádosti v souladu s předloženou projektovou dokumentací, ověřenou ve stavebním 
řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Stavba je účelu dopravy.  

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace ul. Lesní včetně části ul. K Jarošku v obci Srch. Stavba je 
dělena na dva úseky, úsek „1“ (část ul. Lesní a část ul. K Jarošku) a úsek „2“ (zbytek ul. Lesní). Délka úseku 
„1“ je 190,10m; délka úseku „2“ je 161,88m. Základní šířka obou úseků je 4,5m a to včetně přidružených 
pruhů. V místě přidruženého pruhu (ul. Lesní) má vlastní komunikace šířku 3,50m (přidružený pruh 1,0m). 

Rekonstrukce komunikací bude realizována ve stávajících směrových a výškových poměrech. Komunikace 
jsou navrženy jako zóna „Tempo 30“, přičemž ale nebudou v trase komunikací umístěny zpomalovací prvky, 
pouze prostor křižovatky bude vyznačen odlišně (materiálově a barevně). Kryt bude z nových 
asfaltobetonových vrstev (ložná + obrusná). Sanace v místě křižovatky bude v nové konstrukci zpevnění. 
Vlastní křižovatka s ul. K Jarošku bude nově realizována s krytem ze zámkové dlažby. Napojení na ul. 
Pohránovská bude přes stávající křižovatku – zde bude upravena trasa stávajícího oplocení, aby byly jednak 
vylepšeny rozhledové poměry při výjezdu – ve směru vpravo, a jednak vyústění přidruženého pruhu (místo 
pro přecházení). Zpevnění komunikace bude ukončeno zvýšenou silniční obrubou (v místě sjezdů sníženou). 

Přidružený pruh se navrhuje pouze v ul. Lesní, a to na části stávající komunikace (zúžením živičné vozovky 
na šířku 3,50m) - vznikne přidružený pruh š=1,0m. Kryt přidruženého pruhu bude ze zámkové dlažby. V 
prostoru křižovatky s ul. Pohránovská bude realizováno vyústění pruhu do prostoru nového místa pro 
přecházení, dále je pruh veden vlevo podél vozovky komunikace s ukončením v místě stávajícího 
nájezdového prahu do lokality „obytná zóna“. Zpevnění bude jednostranně ukončeno zvýšenou silniční 
obrubou. Odvodnění povrchových dešťových vod v ul. Lesní bude do stávajících uličních vpustí a doplněnou 
jednou novou uliční vpustí. Odvodnění povrchových dešťových vod v ul. K Jarošku zůstane vsakováním do 
přidružených ploch zeleně. Sjezdy budou nově s krytem ze zámkové dlažby. 
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. 

2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební 
zákon. 

3. Stavebník před zahájením stavby oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu 
města Pardubic termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 
provádět. Stejné údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil speciální stavební úřad.   

4. Stavebník oznámí nejpozději 10 dní předem speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu 
města Pardubic termín jednotlivých fází výstavby z důvodu provedení kontrolních prohlídek stavby, a to 
po uložení obrub, před pokládkou obrusné asfaltobetonové vrstvy a závěrečné kontrolní prohlídky po 
celkovém dokončení stavby. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2025. 

6. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti. 

7. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly 
přílohou žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí 
spisu.  

8. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba 
zahájena. 

9. Dodavatel stavby, vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

10. O vznikajících odpadech a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 
11. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo 

využití vzniklých odpadů 
12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí: 
13. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., č.j. VS/Šla/2022/0979 ze dne 19.4.2022 
14. ČEZ Distribuce č.j. 001124666958 ze dne 22.3.2022 
15. GasNet Služby s.r.o. č.j. 5002577384 ze dne 28.3.2022 
16. CETIN č.j. 588160/22 
Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 
 
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona: 
1. Obec Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch, IČ: 00274283 
2. Němcová Milena, nar. 30.3.1954, Lesní 20, 533 52 Srch 
3. Němec Petr, nar. 18.6.1954, Lesní 20, 533 52 Srch 
4. Červený Pavel, nar. 27.11.1973, Lesní 321, 533 52 Srch 
5. FARMA SRCH a.s., IČ: 25951645, K Jarošku 443, 533 52 Srch 
6. Červený Josef, nar. 18.2.1953, K Jarošku 445, 533 52 Srch 
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
8. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 
9. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha  
10. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
11. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

 
Ostatní účastníci řízení, podle § 109 písm. e) f) stavebního zákona: 
St. 41/1, 43/1, 43/2, 43/3, p.č. 67/1, 67/3, 67/4, 69, 70/1, 70/4, 73/1, 83, 85/1, 85/3, 85/4, 87/11, 87/12, 
87/13, 87/14, 87/15, st. 118, 160, 215, 219, 267, 273, 285, 300, 358, 404, 405, 468, p.č. 470/1, 477/6, 477/7, 
477/8, 477/10, 477/15, 477/20, 477/24, 477/34, 477/35, 477/39, 478/3, st. 498, 507, p.č. 522/3, 522/6, st. 
536, p.č. 544/10, 593, st. 651, 683 vše k.ú. Srch. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

Podle § 16 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro stavbu dálnice, silnice, 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční 
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správní úřad. Dále § 16 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích uvádí, že prováděcí předpis vymezí, pro 
které stavební úpravy dálnice, silnice a místní komunikace prováděné na silničním pozemku, postačí místo 
stavebního povolení ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto 
ohlášení. Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní 
komunikace. Dle prováděcího předpisu tato stavba vyžaduje vydání stavebního povolení. Dle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost 
silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně 
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský 
úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 
Stavebník požádal dne 7.7.2022 o vydání stavebního povolení výše uvedené stavby. Následně, po 
prostudování předložené žádosti, projektové dokumentace a dokladové části, speciální stavební úřad oznámil 
zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům stavebního řízení. Okruh 
účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona (podrobněji níže). Vzhledem k tomu, že 
byl naplněn předpoklad § 25 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (Osobám neznámého pobytu 
nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších 
případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou) v souladu s § 144 odst. 1) správního řádu 
(Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 
účastníky), doručoval správní orgán veřejnou vyhláškou. 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 řízení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).  

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, 
upustil ve smyslu § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň určil lhůtu 
pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek, popř. důkazů účastníků řízení. 
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich 
provést, a ověřil zejména, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací 
dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda je projektová dokumentace 
úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu. Dále speciální stavební úřad zkoumal, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné 
vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného 
zvláštním právním předpisem, a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými 
orgány. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení projektanta. Přizvání hlavního projektanta 
stavebník nenavrhoval. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení autorizovaného inspektora. 
Přizvání autorizovaného inspektora stavebník nenavrhoval.        

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení s ohledem na případné dotčení jejich práv, plně 
v souladu s §109 stavebního zákona. Toto ustanovení stavebního zákona uvádí výčet účastníků stavebního 
řízení taxativně, tzn. nelze tuto skupinu svévolně rozšiřovat, přičemž ale za určitých okolností zde 
zákonodárce ponechal na úvaze stavebního úřadu, zda v konkrétním případě zařadí osobu do okruhu 
účastníků řízení obecnou formulací „může-li být jeho právo dotčeno“. V tomto duchu stanovil náš úřad 
okruh účastníků tohoto řízení následovně. Nesporným účastníkem řízení je stavebník, neboť o jeho právu je 
přímo rozhodováno, zakládá mu právo stavbu uskutečnit, ale naproti tomu mu toto rozhodnutí ukládá i 
povinnosti vyplývající mj. z podmínek stanovených ve výrokové části. Stavebník je zároveň i vlastníkem 
některých pozemků stavby. Dalšími vlastníky pozemků stavby jsou Němcová Milena, nar. 30.3.1954, Lesní 
20, 533 52 Srch, Němec Petr, nar. 18.6.1954, Lesní 20, 533 52 Srch, Červený Pavel, nar. 27.11.1973, Lesní 
321, 533 52 Srch, FARMA SRCH a.s., IČ: 25951645, K Jarošku 443, 533 52 Srch, Červený Josef, nar. 
18.2.1953, K Jarošku 445, 533 52 Srch. Ti budou bezesporu stavbou dotčeni na svých právech, resp. právu 
v tomto případě vlastnickém. 

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 prováděním stavby přímo 
dotčena jsou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 
140 00 Praha, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno. Náš úřad vcelku 
logicky usoudil, že prováděním stavby bude určitě jejich právo dotčeno, ať už tím, že bude omezen přístup 
k jejich stavbám nacházejících se na pozemku dotčeném stavebním záměrem povolované stavby, popřípadě 
tím, že stavba bude vytvářena např. v ochranném pásmu jejich technických sítí či technických sítí v jejich 
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správě a mohlo by dojít k případnému poškození těchto staveb. Mezi ostatní účastníky řízení, tedy účastníky 
řízení definované dle § 109 písm. e) f) stavebního zákona zahrnul do okruhu účastníků řízení náš úřad 
všechny vlastníky sousedních pozemků nebo stavby na nich a také ty osoby mající k sousedním pozemkům 
nebo stavbách na nich právo odpovídající věcnému břemenu. To z toho důvodu, že se jedná rozsahem a 
technickým provedením o stavbu velkou a mimořádnou i s ohledem na charakter zástavby s velkým pohybem 
osob a motoristické a nemotoristické dopravy včetně dopravy v klidu. Stavba bude také logisticky náročným 
počinem s velkým přesunem materiálu. Vzhledem k tomu, že stavební činnost a její technika bude emitovat 
hluk, vibrace a další sekundární negativa, zahrnul do okruhu účastníků řízení náš úřad také vlastníky 
sousedních pozemků. Výčet účastníků řízení dosáhl úplnosti se zařazením vlastníků inženýrských sítí, co by 
stavby na pozemku posuzovaného stavebního záměru. Náš úřad tedy došel po zralé úvaze k závěru, že 
posuzovaný záměr stavby se dotýká práv stavebníka, vlastníků sousedních pozemků i osob mající právo 
odpovídající věcnému břemenu. Proto stanovil okruh účastníků v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto 
rozhodnutí. Výčet účastníků řízení dle § 109 písm. e) f) stavebního zákona je identifikován označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona.  

Termín dokončení stavby stanovil náš úřad na základě následující úvahy. Dejme tomu, že stavebník 
získá v letošním roce pravomocné stavební povolení, tedy že toto vydávané stavební povolení nabude právní 
moci ať již marným proběhnutím lhůty pro podání odvolání či rozhodnutím odvolacího správního orgánu, 
který by případné odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Bude-li stavebník připravovat 
dokumentaci pro provádění stavby, je třeba počítat s tím, že nějakou dobu stráví výběrem projektanta a poté 
tento projektant bude dokumentaci vyhotovovat. Možná současně bude stavebník hledat zhotovitele stavby, 
ale v případě, že by tak činil až na základě dokumentace pro provádění stavby, je třeba připočíst další časové 
období. Vlastní stavbu řadí náš úřad mezi ty rozsáhlé, jež bude vyžadovat k úplnému dokončení dobu delší 
než několik týdnů. V neposlední řadě, je na rozhodnutí stavebníka, kdy stavbu zahájí, nejpozději však 
v období dvou let od okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení. S ohledem na uvedené skutečnosti, 
stanovil náš úřad lhůtu k úplnému dokončení stavby delší, než je doba platnosti stavebního povolení dle 
stavebního zákona právě proto, že by stavebník stavbu zahájil až těsně před vypršením lhůty platnosti 
stavebního povolení a od té měl dostatek času stavbu plně dokončit, aniž by byl nucen žádat prodloužení této 
lhůty. Stanovenou lhůtu považuje náš úřad za přiměřenou.  

S ohledem na rozsah stavby, stanovil speciální stavební úřad povinnost vykonání několika kontrolních 
prohlídek stavby.  

Podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek výrokové 
části rozhodnutí, aniž by náš úřad považoval za nezbytné tam uvádět, kdo kterou podmínku ve svém, kterém 
dokumentu, požadoval. Veškeré tyto dokumenty jsou uloženy ve spise a účastníkům řízení k nahlédnutí 
k dispozici.   
Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu a 
byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení.  
Ve stanovené lhůtě nahlédli do spisu dva účastníci řízení, Němcová Milena a Němec Petr. Po seznámení se 
s obsahem spisu a se záměrem stavby, sdělili, že nemají připomínky. Nahlížení do spisu bylo zaprotokolováno 
a protokol je součástí spisu. Ostatní účastníci řízení žádnou námitku či připomínku našemu úřadu nevznesli a 
ani nevyužili možnost nahlédnout do spisu. 

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku. 

P o u č e n í : 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Proti tomuto rozhodnutí se lze 
odvolat do 15ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Pardubického kraje, podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy. Po dni nabytí právní moci 
stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace 
spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové 
dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.  
        
Otisk úředního razítka 
 
Ing. Martin Moravec, Ph.D.  
         vedoucí oddělení 
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Dotčené orgány:  
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 21 Pardubice  
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice  
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