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

speciálního stavebního úřadu 
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 

 
*S00BX0230FQ0* 

S00BX0230FQ0 
 

Číslo jednací: MmP  14706/2023 
Spisová značka:  SZ_MMP 148753/2022 
Počet listů: 4 
Počet příloh: 0 

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

Datum:  30.01.2023        

 

K vyvěšení na úřední desku: 

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

Obecní úřad Srch, úřední deska, Pardubická 100, 533 52 Srch 

 

 

Veřejná vyhláška 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního 
stavebního úřadu obdržel dne 13. prosince 2022 od stavebníka, kterým je Obec Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch, 
IČ: 00274283, žádost o vydání společného povolení na stavbu:  

 

„Vjezdová brána a chodník u III/0373 v Srchu“ 
 

Stavební objekty: 

SO 101 – chodník 

SO 102 – vjezdová brána 

SO 103 – oprava krytu silnice 

SO 401 – veřejné osvětlení 

SO 801 – sadové úpravy 

 

Na p. p. č. 277/2 (orná půda), 278/6 (ostatní plocha), 278/11 (ostatní plocha), 279/28 (ostatní plocha), 279/39 
(ostatní plocha), 280/2 (ostatní plocha), 284/1 (trvalý travní porost), 284/2 (orná půda), 285/2 (ostatní plocha), 
286/1 (orná půda), 287/3 (ostatní plocha), 299/9 (trvalý travní porost), 302/4 (ostatní plocha), 523/1 (ostatní 
plocha), 523/15 (ostatní plocha), 523/16 (ostatní plocha), 523/18 (ostatní plocha), 523/21 (ostatní plocha), 523/22 
(ostatní plocha), 530/2 (trvalý travní porost), 597 (ostatní plocha) v katastrálním území Srch (dále jen stavba).  
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Popis stavby: 

Popis stavebního záměru: 

Předmětem akce „Vjezdová brána a chodník u III/0373 v Srchu“ je vybudování chodníků, vjezdové brány a opravy 
krytu stávající silnice. 

Budoucí stavba se nachází v zastavěné i nezastavěné části obce Srch ve směru příjezdu od I/37 a od Pohránova. 

V rámci stavby dojde k úpravě a doplnění stávajícího souboru veřejného osvětlení včetně adaptační zóny vjezdové 
brány. 

Celkový řešený úsek - 0,400 89 km – délka úseku se vztahuje k ose silnice III/0373. 

SO 101 – chodník 

Objekt obsahuje návrh pravostranného a levostranného chodníku, v místě překonání vozovek navržena místa pro 
přecházení, místa umožňující přecházení, šířka chodníků se pohybuje v rozmezí 1,50 až 2,50 m. Délka 
pravostranného chodníku přimknutého k silnici III/0373 - 193,06 m, délka levostranného chodníku navrženého za 
silničním příkopem - 101,07 m. Do objektu je zahrnuta úprava stávajících sjezdů k nemovitostem. 

Podélný sklon v celém úseku přibližně kopíruje stávající podélný sklon silnice, max. podélný sklon nesmí 
přesáhnout 8,33 % - (pravostranný chodník sleduje sklon vozovky v rozmezí 0,45 - 1,50 %, levostranný chodník 
v rozmezí 0,50 -1,86 %). 

Základní příčný sklon je navržen jednostranný max. 2,00 %. 

Bezpečné přecházení přes silnici III/0373 zajišťuje nedělené místo pro přecházení v délce 6,50 m a šířce 4,00 m. 

Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy s upřednostněním chodníky nad sjezdem. Max. délka snížené obruby 
u sjezdu 6,00 m s výškou podsádky + 0,00 až 50 mm. Jedná se o stávající sjezdy.  

Dále objekt chodníků zahrnuje úpravu stávajícího sjezdu na polní cestu cca v km 0,28650. Sjezd je navržen 
s asfaltobetonovým krytem. 

Barva signálních a varovných pásů je navržena kontrastní k barvě okolní zádlažby – barva červená. Barva umělé 
vodící linie je navržena – červená. Jedná se o dlažbu s drážkami. 

SO 102 – vjezdová brána 

Vjezdová brána je stavební úprava pro zvýraznění a zpomalení rychlosti při vjezdu do obce. 

Vjezdová brána je navržena ve staničení úseku silnice km 0,291 56 - 0,387 56. Vjezdová brána je navržena 
s jednostranným vychýlením. Odklon vychýlení je navržen na celý jízdní pruh. Tím dojde k rozšíření tělesa vozovky. 

Celková délka vjezdové brány 96,00 m. Celková největší šířka vjezdové brány 11,20 m. Šířka jízdních pruhů mezi 
obrubami 3,25 až 4,10 m. Tato šířka je navržena v obou směrech z důvodů pohybu vozidel těžké zemědělské 
techniky. Šířka dělícího ostrůvku 3,00 m včetně obrub. Délka dělícího ostrůvku 35,00 m. 

Podélný sklon v celém úseku přibližně kopíruje stávající stav. Je navržen s ohledem na zvolený druh rekonstrukce 
vozovky, plně respektuje stávající bodové nebo liniové odvodnění + odvodnění doplňuje. Podélné sklony se 
pohybují v rozmezí 0,5 % - 1,04 %. Základní příčný sklon je navržen střechovitý o velikosti 2,5 %, střechovité ve 
směru od ostrůvku. 

Vnitřní strana ostrůvku bude lemována dvoulinkou kostky drobné do betonového lože šířky 0,25 m a tl. 120 mm, 
z důvodu umístění obrubníkových odrazek. V ostrůvku v nejvíce očekávaných namáhaných místech je dále 
navrženo zpevnění vydlážděním plochy z kostek drobných do bet. lože. 

Povrch ostrůvku bude osetý travním semenem nebo osázen nízkou zelení, která nebude vyšší než 60 cm. 

Touto vyvolanou stavební úpravou dojde k zatrubnění stávajícího příkopu v místě rozšíření pro vjezdovou bránu. 
Umístěním vjezdové brány je navrženo posunutí DZ označení začátku a konce obce. 

Vjezdová brána bude nasvětlena, bude provedena přechodová zóna nasvětlení – řeší objekt SO 401. 
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Konstrukce v km 0,291 56 - 0,296 50 bude ukotvena do bet. vodících proužků a bude zde provedeno asfaltové 
souvrství. Konstrukce vozovky bude v délce od staničení km 0,296 50 – 0,387 56 provedena v plné konstrukční 
výšce. 

SO 103 – oprava krytu silnice 

V souvislosti s návrhem chodníků přimknutého k silnici je navržena oprava krytu vozovky cca v délce 291,56 m ve 
stávajících šířkách.  

SO 401 – veřejné osvětlení 

Tento projekt zahrnuje následující instalace a zařízení: 

• demontáž stávajících os v. bodů v řešené lokalitě (6 ks) 

• instalaci nových osv. bodů v řešené lokalitě (12 ks) 

• kabelové vedení VO pro novou část (cca 470,00 m) 

• napojení na stávající kabelový rozvod VO – ve stávajícím rozvaděči RVO 

• propojení se stávajícím kabelovým rozvodem VO (prostřednictvím kabelové spojky) 

• uzemnění nových stožárů VO 

Osvětlení bude provedeno „uličními“ svítidly LED, instalovanými na obloukových výložnících na bezpaticových 
stožárech ve výši 8 m. 

SO 801 – sadové úpravy 

Při stavebních úpravách bude muset dojít k pokácení některých stromů, u kterých dojde ke kolizi s nově 
navrženými chodníky a to včetně likvidace pařezů stromů a kořenů keřů. Dále pak budou ošetřeny stromy a keře 
poškozené při stavbě. 

Dále je navržena výsadba keřového patra v ostrůvku vjezdové brány. Tyto záhony budou osázeny vegetačními 
prvky mělce kořenících druhů. Navržené záhony opticky zpříjemní celý uliční prostor. 

Dále je navržena výsadba 6 ks stromů – sloupovitý habr. 

Stavbou dojde ke kácení stávajícího náletového porostu a v rámci stavby chodníků je nutné vykácení stávajících 
stromů a keřů: 

• v začátku řešeného úseku po pravé straně vozovky (p. p. č. 523/22 v katastrálním území Srch) v rámci 
budování chodníku je nutné vykácení stávajících keřových porostů – živé ploty, stávajících stromů - 2 ks 
škumpa 

• u křižovatky ul. Pardubická x Na Lánech (p. p. č. 597 v katastrálním území Srch) je návrh na pokácení 2 ks 
st. stromků 

• přibližně ve vzdálenosti 260,00 m od začátku řešené lokality v blízkosti stávající DZ obec Srch po levé 
straně ve směru z obce je navrhováno pokácení st. náletového porostu a stávající břízy  

Kacení je vyvoláno budoucí stavbou. 

 

Podáním žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájeno společné řízení.  
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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 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, 
jako jeho oprávněného držitele. 

 

Účastníci řízení: 

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

1. Obec Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch, IČ: 00274283 

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

2. Obec Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch, IČ: 00274283 

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

3. Obec Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch, IČ: 00274283 
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4. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen na základě 
pověření Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 

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

5. CYKLOMAX, spol. s.r.o., Bělohorská 659/198, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 49704281 

6. Obec Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch, iČ:00274283 

7. Panchártek Leoš, nar. 30.01.1985, Pohránovská 500, 533 52 Srch 

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

9. Šafář Pavel Ing., nar. 31.03.1967, U Vodárny 6, 533 52 Srch 

10. Vatpor CZ spol. s r.o., Pardubická 440, 533 52 Srch, IČ: 02563673 

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

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

13. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 

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

15. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 

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

p. p. č.: 277/7, 277/10, 278/2, 278/8, 278/10, 278/12, 278/13, 279/2, 279/3, 279/4, 279/10, 279/23, 
279/26, 279/27, 279/28, 279/31, 280/1, 280/3, 280/6, 280/7, 280/10, 283/1, 285/1, 286/2, 287/1, 287/4, 
295/1, 297/1, 299/1, 299/3, 299/10, 302/3, 333, 365/1, 365/2, 523/17, 530/1, 530/3 v katastrálním území 
Srch; 

st. p. č.: 134, 137/2, 152, 190/1, 333, 365/1, 365/2, 575, 602, 605, 612, 615, 616, 623, 626, 641, 653 
v katastrálním území Srch. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice (č. j.: KRPE-
64084-2/ČJ-2022-170606 ze dne 20.07.2022) 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství 

Magistrát města Pardubic, Stavební úřad 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 
160 00 Praha, IČ: 60162694 (Sp.zn. 135609/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 19.07. 2022) 

Obecní úřad Srch, Pohránovská 500, 533 52 Srch 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

Vyhláška zveřejněna dne: 30.01.2023 

 

Vyhláška sejmuta dne: 

 

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

(po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 

 

Doručí se: 

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (prostřednictví poskytovatele poštovních služeb): 

1. Obec Srch, Pardubická 100, 533 52 Srch, IČ: 00274283 (DS: as2a5ee) 

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

3. CYKLOMAX, spol. s.r.o., Bělohorská 659/198, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 49704281 (DS: qx5w4pr) 

4. Panchártek Leoš, nar. 30.01.1985, Pohránovská 500, 533 52 Srch 

5. Šafář Pavel Ing., nar. 31.03.1967, U Vodárny 6, 533 52 Srch 

6. Vatpor CZ spol. s r.o., Pardubická 440, 533 52 Srch, IČ: 02563673 (DS: qprbbms) 

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

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

9. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (DS: rdxzhzt) 

10. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 (DS: jnnyjs6)  
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11. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 (DS: xsdgx3v) 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (prostřednictvím úřední desky): 

12. p. p. č.: 277/7, 277/10, 278/2, 278/8, 278/10, 278/12, 278/13, 279/2, 279/3, 279/4, 279/10, 279/23, 
279/26, 279/27, 279/28, 279/31, 280/1, 280/3, 280/6, 280/7, 280/10, 283/1, 285/1, 286/2, 287/1, 287/4, 
295/1, 297/1, 299/1, 299/3, 299/10, 302/3, 333, 365/1, 365/2, 523/17, 530/1, 530/3 v katastrálním území 
Srch 

13. st. p. č.: 134, 137/2, 152, 190/1, 333, 365/1, 365/2, 575, 602, 605, 612, 615, 616, 623, 626, 641, 653 
v katastrálním území Srch 

Dotčené orgány (prostřednictví poskytovatele poštovních služeb): 

14. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (DS: 48taa69) 

15. Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice 
(č. j.: KRPE-64084-2/ČJ-2022-170606 ze dne 20.07.2022) (DS: ndihp32) 

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

17. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 
221/1, 160 00 Praha, IČ: 60162694 (Sp.zn. 135609/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 19.07. 2022) (DS: hjyaavk) 

18. Obecní úřad Srch, Pohránovská 500, 533 52 Srch (DS: as2a5ee) 

Dotčené orgány (prostřednictví poskytovatele interní pošty): 

19. Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování 

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

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

22. Magistrát města Pardubic, Stavební úřad 

 


