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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
 
Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  
Pardubice 2, 
který zastupuje na základě zřizovací listiny Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 
00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53  Pardubice 19 

(dále jen "žadatel") podal dne 20. 9. 2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

 
"Rekonstrukce silnice III/3403 Zbyhněvice - Pohled" 

 
(dále jen "stavba") na pozemkových parc. č. 21/1, 214, 215, 218/1, 249/1, 249/3, 250/9, 250/11 a 273 v 
katastrálním území Pohled u Mladoňovic, na stavebním pozemku č. 17 a na pozemkových parc. č. 15/1, 
48/2, 220, 222, 230/1, 230/2, 235, 236, 238, 243/1, 247, 252, 284/3, 388/4, 388/5, 388/6, 393/5, 393/6, 
407/6, 407/7 a 417 v katastrálním území Zbyhněvice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o rekonstrukci silnice III/3403 v úseku provozního staničení 7,650 km až 8,790 km (v 
projektové dokumentaci je používáno a uváděno staničení 1,200 km až 2,337 km). Trasa silnice 
kopíruje trasu původní silnice. Navrženo je rozšíření na silniční kategorii S 6,5 včetně nezbytného 
rozšíření ve směrových obloucích. Rekonstruován bude také stávající příčný propustek. V 
intravilánu obce Zbyhněvice bude zřízena dešťová kanalizace určená pouze pro odvodnění silnice 
III/3403. Nová dešťová kanalizace (délky 226 m) bude vyústěna do Stolanského potoka. Stavba si 
vyžádá kácení 8 vzrostlých stromů podél komunikace.  

- SO 101 - Komunikace - Délka rekonstruovaného úseku komunikace bude 1137 m. Komunikace 
bude ohraničena krajnicemi, v intravilánu obrubníky a silničními rigoly. Krajnice budou zpevněny 
štěrkodrtí v šíři 750 mm. Ve směrových obloucích na vjezdu do obcí Zbyhněvice a Pohled budou 
zřízeny dvojice autobusových zastávek dl. 12 m (všechny v jízdním pruhu). Nástupiště budou 
bezbariérová. Doplněny budou označníky zastávek. Stávající konstrukce vozovky bude ponechána a 
po nezbytném rozšíření bude provedena její recyklace za studena. Následně budou provedeny dvě 
živičné vrstvy (ložná a obrusná). Vozovka sleduje původní niveletu s odchylkami do 150 mm. 
Niveleta po trase stoupá a její sklon se bude pohybovat v rozmezí 0,385 % až 6,40 %. Kryt vozovky 
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bude vyspádován do střechovitého příčného sklonu 2,5 %, který bude ve směrových obloucích 
přecházet do jednostranného dostředného sklonu.    

- SO 301 - Kanalizace - bude provedena jako gravitační. Kanalizační řad délky 226 m bude proveden 
z plastového potrubí DN 500 mm. Tuhost potrubí SN16. Betonové šachty budou umístěny do osy 
jízdního pruhu. Odvodnění bude v obci zajištěno uličními vpustmi a horskými vpustmi napojenými 
na dešťovou kanalizaci. V obci Zbyhněvice bude proveden levostranný odvodňovací rigol. Přípojky 
od vpustí budou dimenze 200 mm (případně 300 mm). Mimo obec budou odvodnění zajišťovat 
silniční příkopy a propustky. Příčný propustek bude proveden tlamového profilu 970/1440 mm ze 
spirálovitě vinutého pozink. plechu tl. 2 mm. Podélné propustky budou z plastových korunovaných 
trubek. Propustky budou opatřeny šikmými čely zpevněnými dlažbou z lomového kamene. Horské 
vpusti jímající vodu ze silničních příkopů budou obdélníkové (světlosti 1200 mm/600 mm), 
monolitický beton slabě vyztužený ocelovou sítí. Horská vpust umístěná v rigolu ve staničení 1,310 
km bude betonová prefabrikovaná obdélníková 600/1200 mm a bude opatřena mříží. Odvodňovací 
rigoly budou šíře 500 mm ze žulové kostky osazené do betonového lože. Rigol bude lemován 
betonovým silničním obrubníkem. V některých úsecích budou vedeny souběžné odvodňovací 
trativody umístěné pod krajnicí či dlážděným rigolem.    

 

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon") a místně příslušný 
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém dle § 
94m odst. 3 upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci 
řízení své námitky, případně připomínky do 

 
15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, 
úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, ostatní dny na základě telefonické domluvy (8,00 - 14,00 
hod)). 
 
Stavební úřad současně s tímto oznámením, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává 
účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zároveň žádá 
účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili nejpozději ve lhůtě 5 dnů po uplynutí lhůty pro 
podání námitek.  

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

Stavební pozemky č. 1, 5, 6, 27 a pozemkové parc. č. 13/2, 13/4, 13/6, 213/2, 213/4, 213/10, 213/11, 
216, 250/17 v katastrálním území Pohled u Mladoňovic a stavební pozemky č. 10, 14, 15, 16, 18, 20 
a pozemkové parc. č. 7/1, 7/2, 9, 12, 14, 15/2, 31/1, 47, 49/1, 53/2, 56/4, 218, 219, 233/2, 234/2, 
243/13, 248, 254/2, 389, 390, 407/4, 412 v katastrálním území Zbyhněvice. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Budovy: Mladoňovice, Pohled č. p. 11, č. p. 10 a č. p. 9 a Morašice, Zbyhněvice č. p. 11, č. p. 5, č. p. 
12, č. p. 13 a č. p. 2 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah 
a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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; k námitkám, které překračují uvedený 
rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 

Hana Janderová 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53  Pardubice 19 
(zastupující Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice) 

  
Obec Morašice, IDDS: usca438 
 sídlo: Morašice č. p. 17, 538 02  Morašice u Chrudimě 
Obec Mladoňovice, IDDS: i4rb2s3 
 sídlo: Mladoňovice č. p. 14, 538 21  Slatiňany 
Ing. Lenka Kořínková, IDDS: ppsndqu 
 trvalý pobyt: Vlkova č. p. 456/10, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Město Chrudim, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
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Martin Starý, Zbyhněvice č. p. 13, Morašice, 538 21  Slatiňany 
Josef Soudek, Zbyhněvice č. p. 3, Morašice, 538 21  Slatiňany 
Pavel Novák, Bartoňova č. p. 849, Studánka, 530 12  Pardubice 12 
Jitka Hájek, V hůrkách č. p. 2145/1, Praha 5-Stodůlky, 158 00  Praha 58 
Jiří Kučera, Žďárec u Seče č. p. 72, 538 07  Seč 1 
Ing. Petra Kučerová, Lhotská č. p. 2204/18, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  Praha 913 
Bc. Jakub Kučera, Zbyhněvice č. p. 2, Morašice, 538 21  Slatiňany 
Ondřej Víšek, Lipina č. p. 2, Mladoňovice, 538 21  Slatiňany 
Libuše Blehová, Pohled č. p. 10, Mladoňovice, 538 21  Slatiňany 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
 sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou): 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

Stavební pozemky č. 1, 5, 6, 27 a pozemkové parc. č. 13/2, 13/4, 13/6, 213/2, 213/4, 213/10, 213/11, 
216, 250/17 v katastrálním území Pohled u Mladoňovic a stavební pozemky č. 10, 14, 15, 16, 18, 20 
a pozemkové parc. č. 7/1, 7/2, 9, 12, 14, 15/2, 31/1, 47, 49/1, 53/2, 56/4, 218, 219, 233/2, 234/2, 
243/13, 248, 254/2, 389, 390, 407/4, 412 v katastrálním území Zbyhněvice. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Budovy: Mladoňovice, Pohled č. p. 11, č. p. 10 a č. p. 9 a Morašice, Zbyhněvice č. p. 11, č. p. 5, č. p. 
12, č. p. 13 a č. p. 2 

 
Dotčené orgány (doporučeně): 
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č. p. 67, Chrudim 
IV, 537 01  Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: 
ndihp32 
 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20  Chrudim 1 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00  Praha 6 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého č. p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Chrudim 
Obecní úřad Morašice 
Obecní úřad Mladoňovice 
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