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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, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031,
Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19
(dále jen "žadatel") podal dne 6. 10. 2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Oprava silnice III/35814 Lukavice – Bítovany (dále jen "stavba") na stavební parcele číslo 49 a na
pozemkových parcelách číslo 84/1, 94/3, 537/106, 537/109, 549/16, 549/19, 549/21, 554/93, 562,
600, 601/1, 601/7, 603/1 a 629 v katastrálním území Bítovany, na stavební parcele číslo 9 a na
pozemkových parcelách číslo 62/15, 236, 282, 915/6, 922/5, 922/6, 931/10 a 941/10 v katastrálním
území Lukavice a na pozemkové parcele číslo 1819 v katastrálním území Orel. Uvedeným dnem
bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
SO 101 Komunikace Lukavice - Bítovany - délka řešeného úseku je 1,293 km. Šířkové uspořádání
silnice bude zachováno stávající při šířce vozovky mezi obrubami od 6,0 m na začátku úseku v délce
100 m, tj. od křižovatky silnic č. III/358 14 a III/358 17. Dále pokračuje vozovka v šíři 5,5 m + 2 x
0,5 m nezpevněná krajnice. Důvodem širší vozovky na začátku úseku je možnost lepšího míjení
vozidel v křižovatce. Z pravé strany ve směru staničení vznikne nová zpevněná plocha pro
zásobování provozovny, která bude od vozovky oddělena sníženou obrubou 0,02 m. Dále dojde k
úpravě přechodu pro chodce, který bude doplněn o varovný a signální pás. U stávající autobusové
zastávky dojde k výškové úpravě nástupiště a to na výšku podsádky 0,16 m a bude obnoveno
vodorovné dopravní značení. Skladba konstrukčních vrstev vozovky bude mít 0,47 m. Mezi obcemi
Lukavice a Bítovany bude šířka vozovky upravena na šířku 5,5 m + 2 x 0,5 m nezpevněná krajnice,
která bude provedena z frézinku.
SO 102 Komunikace Bítovany - intravilán - délka řešeného úseku je 0,827 km. Povrch vozovky z
asfaltového betonu bude upnut do nových betonových obrubníků s výškou podsádky 0,1 m. V
místech sjezdů bude výška podsádky 0,02 m. V místech, kde podle předložené PD není uvažováno
s obrubou, bude vozovku lemovat nezpevněná krajnice šířky 0,5 m provedená z frézinku. Skladba
konstrukčních vrstev vozovky bude mít tl. 0,47 m. Odvodnění silnice bude řešeno do stávajících a
nových uličních vpustí a dále do reprofilovaných silničních příkopů. Ve staničení km 1,832 - 1,884
je navrženo nové ocelové svodidlo ve směrovém oblouku v obci Bítovany a současně dojde k
rozšíření nezpevněné krajnice na celkovou šířku 1,5 m. Na trase celého úseku se nachází 18
podélných propustků a jeden příčný propustek, který bude řešen samostatným projektem. Podélné
propustky budou pročištěny a opraveny. Nově budou opatřeny šikmými čely, provedenými z
lomového kamene do betonu pod úhlem 45 stupňů.
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Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, 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 upouští od
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a
veřejnost 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.
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků
řízení v souladu s § 144 odst. 1 správního řádu a proto oznámil zahájení stavebního řízení formou veřejné
vyhlášky.
Na stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění. V řízení podle stavebního
zákona, které je řízení s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem
podle stavebního zákona. Ostatní (následné) písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci na
jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení se písemnosti
doručují veřejnou vyhláškou – § 2 odst. 5, zákona č. 416/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že
je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření
stanoven účel vyvlastnění zákon, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění,
tj. účely pro něž lze odejmou nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního
zákona.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 silničního zákona je stavba dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy,
jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšnými stavbami, pro které lze ve
smyslu § 17 odst. 2 silničního zákona podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů) odejmout nebo
omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo
rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí příslušenství nebo staveb
souvisejících. Pro tuto stavbu není tedy třeba souhlas vlastníka dle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona k provedení stavebního záměru.
Stavební úřad tak nebude po stavebníku v řízení o vydání stavebního povolení požadovat souhlasy
vlastníků pozemků či staveb, na nichž má být stavební záměr uskutečněn. Případné pravomocné
rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby v tomto řízení tak v souladu s vůlí zákonodárce stavbu
povoluje pouze z hlediska veřejného práva. Z hlediska práva soukromého titulu nebude se jednat o stavbu
nepovolenou, ale o stavbu neoprávněnou. K řešení sporů z takové stavby je příslušný soud, nikoliv
stavební úřad.
Námitky ve věci realizace stavby na pozemcích, ke kterým stavebník dosud nezískal právo a které budou
řešeny ve vyvlastňovacím řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění) v platném znění, na
základě ustanovení § 17 odst. 1 silničního zákona nelze v tomto řízení uplatnit. Jsou věcí samostatného
řízení o vyvlastnění. Pouze v řízení o vyvlastnění může vlastník pozemku uplatnit námitky.
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Do doby nabytí pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění, nebo do doby získání jiného práva k dotčeným
pozemkům, nesmí být stavba na nevypořádaném pozemku zahájena.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Stavební parcely číslo 46/2, 46/3, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 142,
144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 157 a 162 a pozemkové parcely číslo 85/2, 89/11, 90, 97/1,
97/17, 97/22, 97/24, 140/1, 537/10, 537/11, 537/42, 537/63, 537/100, 537/101, 537/103, 537/104,
537/105, 537/107, 537/108, 549/3, 549/8, 549/12, 549/18, 549/24, 551/2, 552/2, 552/3, 552/5, 552/6,
554/2, 554/25, 554/26, 554/29, 554/64, 554/69, 554/92, 554/94, 555/3, 555/4, 556/1, 556/4, 556/5,
557/1, 557/9, 563, 598, 601/2, 608/1 a 633/1 v katastrálním území Bítovany,
Stavební parcely číslo 5, 6, 7, 8, 89, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 123, 131, 132 a
151 a pozemkové parcely číslo 2/1, 4/1, 220/6, 235, 238, 239, 240, 250/3, 250/6, 250/7, 250/8,
250/9, 253/2, 253/12, 255/2, 255/6, 255/7, 255/10, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 286/2, 287, 291, 292, 295, 921/1 a 1006 v katastrálním území
Lukavice,
Pozemkové parcely číslo 1780, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787 a 1813 v katastrálním území Orel.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Bítovany č. p. 62, č. p. 30, č. p. 42, č. p. 134, č. p. 33, č. p. 117, č. p. 101, č. p. 102, č. p. 103, č. p.
104, č. p. 112, č. p. 114, č. p. 108, č. p. 122, č. p. 125, č. p. 128, č. p. 126, č. p. 123, č. p. 119, č. p.
110, č. p. 113, č. p. 137 a č. p. 133,
Lukavice č. p. 2, č. p. 3, č. p. 28, č. p. 50, č. p. 52, č. p. 59, č. p. 60, č. p. 61, č. p. 63, č. p. 64, č. p.
67, č. p. 77, č. p. 80, č. p. 79, č. p. 78, č. p. 85, č. p. 94, č. p. 91 a č. p. 106.
Poučení
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti 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.
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.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba
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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 podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice
č. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny
Obec Bítovany, IDDS: e73a87r sídlo: Bítovany č. p. 19, 538 51 Chrast u Chrudimě
Obec Lukavice, IDDS: qqwb2rk sídlo: Lukavice č. p. 1, 538 21 Slatiňany
Obec Orel, IDDS: 4w7a9rd sídlo: Orel č. p. 38, 538 21 Slatiňany
Miloš Barva, Šmídova č. p. 196, 538 51 Chrast u Chrudimě
František Rulík, Lukavice č. p. 121, 538 21 Slatiňany
Jiří Horský, Lukavice č. p. 24, 538 21 Slatiňany
Zdeňka Dalecká, Na Větrníku č. p. 1293, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
Michal Venzara, Škroupova č. p. 78, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Kateřina Dalecká, Čechova č. p. 380, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Jaroslav Řezníček, Louka č. p. 2, Vrbatův Kostelec, 538 51 Chrast u Chrudimě
Pavel Drášil, V Zátiší č. p. 1060, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Roman Maryška, Bítovany č. p. 167, 538 51 Chrast u Chrudimě
Renata Maryšková, Bítovany č. p. 167, 538 51 Chrast u Chrudimě
Josef Jelínek, Čankovice č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Jelínek, Bítovany č. p. 41, 538 51 Chrast u Chrudimě
IKOV TRADE a. s., IDDS: p6cehue sídlo: Tovární č. p. 810, 538 21 Slatiňany
Ing. František Pilný, MBA, IDDS: gjw9b65 trvalý pobyt: Nezvalova č. p. 1033, Chrudim IV, 537 01
Chrudim 1
Ladislava Alinčová, Bítovany č. p. 30, 538 51 Chrast u Chrudimě
Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
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
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Stavební parcely číslo 46/2, 46/3, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 142,
144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 157 a 162 a pozemkové parcely číslo 85/2, 89/11, 90, 97/1,
97/17, 97/22, 97/24, 140/1, 537/10, 537/11, 537/42, 537/63, 537/100, 537/101, 537/103, 537/104,
537/105, 537/107, 537/108, 549/3, 549/8, 549/12, 549/18, 549/24, 551/2, 552/2, 552/3, 552/5, 552/6,
554/2, 554/25, 554/26, 554/29, 554/64, 554/69, 554/92, 554/94, 555/3, 555/4, 556/1, 556/4, 556/5,
557/1, 557/9, 563, 598, 601/2, 608/1 a 633/1 v katastrálním území Bítovany,
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Stavební parcely číslo 5, 6, 7, 8, 89, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 123, 131, 132 a
151 a pozemkové parcely číslo 2/1, 4/1, 220/6, 235, 238, 239, 240, 250/3, 250/6, 250/7, 250/8,
250/9, 253/2, 253/12, 255/2, 255/6, 255/7, 255/10, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 286/2, 287, 291, 292, 295, 921/1 a 1006 v katastrálním území
Lukavice,
Pozemkové parcely číslo 1780, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787 a 1813 v katastrálním území Orel.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Bítovany č. p. 62, č. p. 30, č. p. 42, č. p. 134, č. p. 33, č. p. 117, č. p. 101, č. p. 102, č. p. 103, č. p.
104, č. p. 112, č. p. 114, č. p. 108, č. p. 122, č. p. 125, č. p. 128, č. p. 126, č. p. 123, č. p. 119, č. p.
110, č. p. 113, č. p. 137 a č. p. 133,
Lukavice č. p. 2, č. p. 3, č. p. 28, č. p. 50, č. p. 52, č. p. 59, č. p. 60, č. p. 61, č. p. 63, č. p. 64, č. p.
67, č. p. 77, č. p. 80, č. p. 79, č. p. 78, č. p. 85, č. p. 94, č. p. 91 a č. p. 106.
Dotčené orgány (doporučeně):
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
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č. p. 67, Chrudim
IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče,
Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 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
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