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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 
ODBOR DOPRAVY, 17. listopadu 303, 530 02 Pardubice

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy 
 
OD 6.190.3/1800/13/Dv,  D  65/12 
vyřizuje:  Ing. Zuzana Dvořáčková 
telefon:   466 859 355 
e mail: zuzana.dvorackova@mmp.cz 
 
V Pardubicích dne  25. Února 2013 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
S T A V E B N Í    P O V O L E N Í 

 
Speciální stavební úřad odboru dopravy Magistrátu města Pardubic obdržel dne 17. Prosince 2012 žádost od 
stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), Dlážděná 1003/7, 110 
00 Praha 1, IČ 70994234 – adresa pro doručování: Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, 
o vydání stavebního povolení na stavbu: 
 

„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. 
Stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem „ 
 
SO 05 32 02 ŽST Opatovice nad Labem, úprava místních komunikací v přejezdu v km 16,203 
SO 03 32 01 ŽST Stéblová, přístupová komunikace k provoznímu objektu 
SO 04 32 01 Stéblová – Opatovice nad Labem, stezka pro pěší v km 12,780 12,940 
SO 04 38 09 Stéblová – Opatovice nad Labem, lávka přes Opatovický kanál 
 
na pozemcích parc.č. 233/17, 432/1, 738, 506 v katastrálním území Čeperka; parc.č. 64/5 a st. p. 64 
v katastrálním území Stéblová; parc.č. 541/1, 11/6, 542/1, 17 v katastrálním území Pohřebačka. 
  

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, jako speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 
písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a podle § 15 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) projednal žádost 
podle § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení oznámením dne 16. 1. 2013 (veřejnou vyhláškou) se 
známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím přezkoumání a doplnění rozhodl takto: 
 
Výše uvedená stavba se podle § 115 stavebního zákona 
 

p o v o l u j e 
 

v rozsahu uvedeném v žádosti v souladu s předloženou projektovou dokumentací, ověřenou ve stavebním 
řízení.  
SO 05 32 02 – úprava dvou místních komunikací. Obousměrná jednopruhová komunikace vlevo od trati 
bude odsunuta, tak aby vzdálenost hranice křižovatky od nebezpečného pásma přejezdu byla 10m. Jízdní 
pruh je rozšířen na 4,5 m. Druhou upravovanou křižovatkou je křížení silnice III/03324 a místní komunikace, 
základní šířka vozovky 6 m. Minimální směrový oblouk obou tras má poloměr 45m (v napojení do 
křižovatky). Délka přeložky je 70 m a 33 m na komunikaci podél trasy. Povrch obou komunikací je asfaltový 
beton. Odvodnění komunikací do okolního terénu. 
SO 03 32 01 – Přístupová komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná, min. šířka 6m, v prostoru 
pro úvraťové obratiště šířka komunikace 12m. Povrch komunikace z asfaltového betonu, v místě napojení na 
silnici III.tř. z betonové dlažby. Odvodnění komunikace do okolního terénu a v délce 14m před objektem 
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vpravo ve směru staničení pod krajnicí vsakovací žebro 
SO 04 32 01 – přeložka stezky pro pěší podél trati vlevo od koleje ve směru staničení. Délka přeložky je 
208,9m a šířka stezky 1,5m.Odvodnění do okolního terénu. 
SO 04 38 09 – Lávka bude převádět novou stezku pro pěší přes Opatovický kanál. Konstrukce z dodatečně 
předpjatého betonu s přímopochozí izolací. Celk.šířka lávky 2,4m, délka lávky 17,75m. 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
 
 Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Romanem Petříkem, 

autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT  0601882), SUDOP PRAHA a.s., středisko 250, 
Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 3 a Ing. Zdeňkem Porkátem, autorizovaným inženýrem pro 
mosty a inž. konstrukce (ČKAIT – 0200595), VALBEK, spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 
326 00 Plzeň, ověřené ve stavebním řízení. 

 Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude v souladu se stavebním zákonem. Při provádění 
stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 
309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně 
její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

 Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města Pardubic termín 
zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně 
oprávnění k provádění stavby. Stejného stavebního podnikatele označí stavebník na štítek. 

 Stavebník oznámí nejpozději 10 dní předem speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu 
města Pardubic termín jednotlivých fází výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, za účelem 
provedení kontrolní prohlídky stavby. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále 
pokračovat. 

 Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2016. 

 K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude speciálnímu stavebnímu úřadu  doložen 
stavební deník, protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby, popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení včetně 
souhlasu projektanta se změnami oproti projektové dokumentaci (pokud nebylo povoleno 
v průběhu stavby a zapsáno do stavebního deníku), doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, 
doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o předávání vzniklých odpadů 
oprávněným osobám či organizacím, zaměření skutečného provedení stavby (doklad o předání 
dat na CD nosiči se zaměřením stavby na Odbor hlavního architekta – Ing. Lubomír Pecka), 
doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci, Stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). 

 Před termínem předání staveniště bude zajištěno – obnoveno prodloužení platnosti stanovisek správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy,  jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti. 

 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba 
zahájena. 

 Před zahájením stavby budou vytyčeny podzemní sítě a zařízení vlastníky a budou upřesněny podmínky 
jejich ochrany. 

 V případě, že bude stavební zařízení umístěno na pozemní komunikaci, je zhotovitel povinen požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro provádění 
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stavebních prací dle ust. §25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.. 

 Se všemi vlastníky a správci inženýrských sítí bude dohodnut způsob ochrany sítí tak, aby nedošlo k jejich 
poškození, popř. nebránily bezpečnému provádění prací.  

 Při nasazení jakékoliv techniky pro provádění zemních prací, jakož i při ruční dokopávce v blízkosti 
podzemních vedení, zvláště elektrických kabelů VN, NN a slaboproudých telekomunikačních vedení, 
horkovodu, vodovodu, kanalizace atd., je nutné dodržet bezpečnostní předpisy o provádění prací 
v blízkosti těchto vedení. 

 Provedení stavby musí být v souladu s platnými právními předpisy. 

 Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic  
 č.j.:  ŽP/44593/12/Ves ze dne 7. 8. 2012. 
 č.j.: OŽP/67577/2012/Ves ze dne 20. 11. 2012 
 č.j.: OŽP/68050/12/Ry ze dne 21. 11. 2012 
 č.j.: 52785/12/Va ze dne 6. 9. 2012 
 č.j.: OŽP/49801/3/2012/Ra ze dne 6. 9. 2012 

 Budou dodrženy podmínky 
- stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice pod č.j. 

SUSPK/4037/2012 ze dne 28. 8. 2012 
- závazného stanoviska Ministerstva vnitra, HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.přihr. 69, 148 01 Praha 414 

pod č.j.: MV 98488 5/PO PRE 2012 
- stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové pod č.j.: 

PVZ/12/18540/Ka/0 ze dne 31. 8. 2012 
- stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje – Dopravní inspektorát ze dne 30. 7. 2012 

pod č.j. KRPE 96 391/ČJ 2012 170606 
- souhlasu Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 pod č.j.:MP SOP1438/12 2/Hm, 

DUCR 45627/12/Hm ze dne 24. 8. 2012 
- vyjádření Českých drah, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 

Hradec Králové pod č.j.:5828/2012 ze dne 23. 7. 2012 

 Budou dodrženy podmínky  
 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín  ze dne 15. 8. 2012 pod č.j. 1045748442 

a pod č.j. MAR/15/08/12/2;   
 vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha ze dne 20. 1. 2012 

pod č.j. 11159/12; 
 vyjádření Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice ze dne 4. 9. 2012 

pod č.j. Ok/2012/v /32;  
 stanoviska RWE, Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  ze dne 23. 10. 2012 pod 

č.j. 5000696742;  
 stanovisko ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 ze dne 24. 10.  Pod č.j. 

15496/2012 02012 
 
 

Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 
dnů předem. Ve stejné lhůtě podá stavebník k speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního 
souhlasu, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu na tuto 
stavbu. 
 
 
 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:  
 
Během stavebního řízení nebyly vzneseny námitky účastníků stavebního řízení. 
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Účastníci řízení ( dle § 27 odst. 1 správního řádu ), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1, IČ 70994234 – adresa pro doručování   Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Stavební úřad opatřením ze dne 16. 1. 2013 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem 
známým účastníkům stavebního řízení. Dne 30. 1. 2013 se přihlásil do zahájeného stavebního řízení 
vedeného pod č.j. OD6.190/1800/13/Dv, D65/12 pan Petr Syrůček, nar. 3. 5. 1970, bytem Čeperka 15, 533 
45 jako účastník řízení. Dne 4. 2. 2013 bylo usnesením panu Petru Syrůčkovi oznámeno, že nemá postavení 
účastníka výše uvedeného řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost o 
stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek 
k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 
Zároveň určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek popř. důkazů 
účastníků řízení. 
Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky.  

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděná stanoviska a připomínky. 
Speciální stavební úřad označil ve výroku tohoto rozhodnutí dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,  
o správním řízení, v platném znění, účastníky řízení. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu 
s ustanovením § 109 stavebního zákona.  
Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem 
uvedeným ve výroku. 
 

P o u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Dle § 37 odst. 2 správního řádu z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, 
v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Dále pak označení správního orgánu, jemuž je určeno. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum 
narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 
Stavba podléhá kolaudaci, stavebník podá včas návrh na vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník obdrží jedno vyhotovení ověřené projektové 
dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Na štítku musí být uveden zhotovitel 
stavby včetně kontaktů na něj (pokud tak neučinil speciální stavební úřad). 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby. 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky č. 17 odst. 1 písm. i) 
sazebníku byl zaplacen dne 16. 01. 2013 ve výši 3 000,  Kč. 
 
Účastníci řízení: 
 
Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 
1, IČ 70994234 – adresa pro doručování   Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc; 
Obec Opatovice nad Labem;  České dráhy, a.s.; Správa a údržba silnic Pardubického kraje; Pardubický kraj; 
Krupková Lidmila; ČEZ Distribuce, a.s.; TelefónicaO2 Czech Republic, a.s.; RWE distribuční služby s.r.o.; 
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.; Povodí Labe, státní podnik; Kopiště Petr; Kopišťová Martina; 
Klepetko Miloš; Čočová Jana; Skálová Blanka; Syrůček František; Syrůčková Taťána; Petráňková Zdeňka; 
Hynek Jiří; Koblížková Marie; Pozemkový fond České republiky; Šín Josef; Šínová Vladimíra; Ing. Dvořák 
Slavomil; Šimáková Jitka; Novák František; Novák Jiří; Provazníková Jaroslava; Ročková Ivana; Elektrárny 
Opatovice, a.s.; ČD – Telematika a.s. 
 
Dotčené orgány  a další: 
 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát 
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského 125, 532 11 

Pardubice 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, U Divadla 828, 530 02 Pardubice  
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
- Magistrát města Pardubic – odbor životního prostředí 
- Magistrát města Pardubic – obor správních agend, úsek památkové péče 
- Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem 
- Obecní úřad Čeperka, Boženy Němcové 1, 533 45 Čeperka 
- Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 533 45 
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 

 
K vyvěšení na úřední desku: 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, úřední deska, 17. Listopadu 303, 530 02 Pardubice 2 
Statutární město Pardubice, odbor informačních technologií, Štrossova 44, 530 21 Pardubice 
Obecní úřad Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem 
Obecní úřad Čeperka, Boženy Němcové 1, 533 45 Čeperka 
Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 533 45 
 

otisk úředního razítka  
 
Ing.Vladimír Bakajsa 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
Vyvěšeno  dne: 
 
Sejmuto dne:                                                    
 
Jméno, podpis, razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení. 
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