MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu
Č.j.: OD6.1/91674/22/Mc D 30/22
vyřizuje: Ing. Martin Moravec, Ph.D., oprávněná úřední osoba
telefon: 466 859 353
e-mail: martin.moravec@mmp.cz

V Pardubicích dne 3. srpna 2022
Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
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).
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 podle ustanovení §112,
odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v souladu s § 25 a § 144 správního řádu (dále jen správní řád)
oznamuje
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 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 a
druhé, 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 stav. zákona, nepřihlíží. 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.
• bankovní spojení: KB, a. s., Pardubice, č. ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367, fax: 466 859 352, e-mail: posta@mmp.cz, www.mesto-pardubice.cz
• úřední hodiny: pondělí a středa: 8–17 hodin

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.
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).

Ing. Martin Moravec, Ph.D.
vedoucí oddělení
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.
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
Vyvěšeno: 5.8.2022
Sejmuto:
Razítko a podpis:
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