MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Sp.zn.: OD 6.1/33924/21/Mo D 14/21
Č.j.:
MmP 43043/2021/Mo
vyřizuje: Zdeňka Morchová
telefon: 466 859 754
e-mail: zdenka.morchova@mmp.cz
V Pardubicích dne 27. dubna 2021
K vyvěšení na úřední desku:
Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Obec Rokytno, úřední deska, Rokytno 21, 533 04 Rokytno

Veřejná vyhláška
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO
ŘÍZENÍ
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel dne 31. března 2021 od stavebníka,
kterým je Věra Polívková, nar. 24. září 1959, bytem Bekova ul. 371/40, 503 01 Hradec Králové 16,
zastoupena na základě plné moci Ing. arch. Petrem Vavřinou, se sídlem Osice 19, Osice 503 26, IČ:
08646422, žádost o vydání společného povolení na stavbu:

„Dopravní a technická infrastruktura lokality Rokytno Z-27,
pozemky 20-26“
SO 101 Komunikace včetně likvidace dešťových vod
na pozemcích p.č. 389/1 (orná půda), 1152 (orná půda), 679 (trvalý travnatý porost), 678/1 (ostatní plocha),
686/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Rokytno (dále jen stavba)
.
Předmětem stavby je výstavba nových úseků zklidněných komunikací v rozvojové lokalitě Z-27 v Rokytně.
Jsou navrženy dvě větve komunikace, tvořící přibližně tvar otočeného „T“, napojeny na stávající systém
místních komunikací (dále jen MK).
Větev „A“ bude napojena novou stykovou křižovatkou na stávající MK, v místě křižovatky je navržena
zvýšená plocha. Jedná se o dvoupruhou obousměrnou komunikaci v základní šířce 5,5 m a délce úseku MK
je 123,34 m. Za křižovatkou s větví „B“ jsou navržena po pravé straně 2 parkovací místa v zálivu mimo
vozovku, po levé straně pak 2 parkovací stání vložená do vozovky pro zklidnění dopravy, bude ale zajištěn
průjezd v šíři min. 3,5 m. Podélný sklon navrhované MK stoupá/klesá od místa napojení sklony 0,5 – 0,66 %,
podélný sklon ramp zvýšené křižovatkové plochy nepřesáhne 8,46%. Příčný sklon MK je jednostranný 2,5%
směrem k retenčnímu průlehu, na začátku úseku směrem do pásu zeleně. MK je po pravé straně (směrem po
staničení) lemována betonovým silničním obrubníkem se základní výškou 10 cm. Po levé straně bude
chodníkový betonový obrubník zapuštěný, stejně jako parkovací stání od vozovky.
• 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.pardubice.eu •
úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin

Větev „B“ bude napojena novou stykovou křižovatkou větve „A“, v místě křižovatky je navržena zvýšená
plocha, komunikace bude ukončena slepě úvraťovým obratištěm pro vozidla IZS. Jedná se o dvoupruhou
obousměrnou komunikaci v základní šířce 5,0 m a délce větve 91,73 m. Podél MK budou vybudována 2
parkovací stání (po pravé straně 1 stání v zálivu, po levé straně vyhrazené stání pro vozidla zdravotně
postižených, situované mimo vozovku, u obou bude zajištěn průjezd v šíři min. 3,5 m. Podélný sklon
navrhované MK stoupá/klesá od místa napojení sklony 0,5 – 0,95 %, podélný sklon ramp zvýšené
křižovatkové plochy nepřesáhne 8,39%. Příčný sklon MK je jednostranný 2,5% směrem k retenčním
průlehům. Lemování betonovým silničním obrubníkem je stejné jako u větve „A“.
Délka podélných parkovacích stání je 6,75m, šířka 2,0 m. Vyhrazené parkovací stání pro osoby zdravotně
postižené má rozměr 3,5 x 7,0 m.
Povrch MK je ze živice, zvýšené křižovatkové plochy – betonová dlažba šedé barvy, šikmé rampy – žulová
kostka, parkovací stání – betonová dlažba antracitové barvy.
Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí retenčních průlehů podél jednotlivých větví MK, resp. do
přilehlé zeleně.
Modernizace MK je navržená v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí stavby je návrh trvalého svislého a vodorovného
dopravního značení, které bude umístěno v souladu se stanovením místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích.
Podáním žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájeno společné řízení.
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,

oznamuje
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 – pondělí a středa od 8:00-11:00 a 13:00-17:00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. V téže věci
může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
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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.

Zdeňka Morchová
Oprávněná úřední osoba

– otisk úředního razítka –

Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona:
1. Věra Polívková, nar. 24. září 1959, bytem Bekova ul. 371, 503 01 Hradec Králové 16, zastoupena na
základě plné moci Ing. arch. Petrem Vavřinou, bytem Osice 19, 50326 Osice, IČ: 08646422
Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona:
2. Obec Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Rokytno, IČ: 00274178
Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona:
3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ:
70890005
4. CETIN a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
6. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26470411
7. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 29148278
8. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ.: 27935311
9. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ.: 64949681
10. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ.: 25788001
11. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
P.p.č. 12/7, 271/48, 348/1, 349, 386, 388/2, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 678/2, 681/1, 681/2,
681/3, 683/1, 683/4, 683/5, 683/14, 683/15, 686/18, 686/19, 1159/1, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8,
1159/10, 1165/3, 1607,
st.p. 73/1, 280, 293, 295, 327, 337 v katastrálním území Rokytno.
Dotčené orgány:



Obecní úřad Rokytno, Rokytno 21, 533 04 Rokytno
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát,
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice, č.j.: KRPE-10967-1/ČJ-2021-170606
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Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice, č.j. HSPA-17861/2020-Šp
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03
Pardubice, č.j. KHSPA 407/2021/HOK-Pce



Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládaní s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Oddělení OÚZ Čechy, IČ: 60162694, Sp.zn. 110359/2021-1150-OÚZ-Br



Magistrát města Pardubic, OŽP, Oddělení ochrany přírody, Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Magistrát města Pardubic, OŽP, Oddělení odpadů a ovzduší, Štrossova 44, 530 21 Pardubice



Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyhláška zveřejněna dne:

27. dubna 2021

Vyhláška sejmuta dne:

Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední desky
(po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).
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