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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Číslo jednací:
KrÚ 78202/2021
Spisová značka: SpKrÚ 76513/2021 ODSH OSH
Vyřizuje:
Mgr. Jiří Dobruský
Telefon:
466026172
E-mail:
jiri.dobrusky@pardubickykraj.cz
Datum:

18.10.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupený
na základě plné moci ze dne 12.10.2021 společností IDProjekt s.r.o., IČO: 02497247, se sídlem Sokolovská 94,
570 01 Litomyšl podal, dne 12.10.2021 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení
na stavbu:

I/17 Kočí průtah, rekonstrukce vozovky, 2. etapa
SO 101 Komunikace
na pozemkových parcelách číslo: 1516, 1517/1, 1029/2, 1029/3 a 1029/5 vše v katastrálním území Kočí.
Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení:
Popis stavebního záměru:
Předmětem žádosti o vydání stavebního povolení je rekonstrukce silnice I. třídy č. 17 na průtahu obcí Kočí, okres
Chrudim ve stávající trase a šířkovém uspořádání. Začátek opravy silnice je v místě stávající křižovatky silnic I/17
a III/340 34 v km 36,698 provozního staničení a konec opravy silnice je v místě křižovatky silnic I/17 a III/358 3 v km
37,178 provozního staničení.
Stávající asfaltobetonové vrstvy budou odfrézovány, bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev včetně
sanace podloží vozovky (aktivní zóny) a provedena pokládka nových asfaltových vrstev. V prostoru křižovatky silnic I/17
a III/ 340 34 bude pouze obnoveno asfaltové souvrství – dvě asfaltové vrstvy z důvodu zachování průjezdnosti
a s následným odstupňováním jednotlivých vrstev – kompletní výměna konstrukce včetně sanace podloží.
Součástí stavby bude předláždění povrchu stávajících chodníků včetně doplnění varovných a signálních pásů.
U jednotlivých sjezdů budou doplněny varovné pásy v šířce 0,4 m ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou.
V km 0,268 69 bude obnoven stávající přechod pro chodce v šířce 5,0 m. V místě přechodu budou obrubníky
s podsázkou 2 cm a nástupní plochy budou doplněny o varovné a signální pásy ze zámkové dlažby s hmatovou úpravou.
Nástupní hrany u autobusových zastávek budou doplněny barevným kontrastním pásem šířky 0,35 m z červené
zámkové dlažby s návazností na signální pás.
Zemní plán bude odvodněna mělkými drenážemi (rýha 0,50 m/0,75 m) z flexibilní drenážní trubky PE DN 160
s napojením do stávající kanalizace, případně do přípojky od uliční vpusti.
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Komunikace bude odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky a dešťová voda bude odvedena do stávajících
a nově navržených odvodňovacích prvků – příkopu, uličních vpustí a mikro-štěrbinových žlabů.
Stávající uliční vpusti (22 ks) včetně přípojek budou vybourány a nahrazeny za nové (23 ks plus 2 ks vpustí v rámci
mikro-štěrbinových žlabů) včetně přípojek a napojeny do stávající kanalizace pomocí potrubí PP DN 160 mm
SN 10. V rámci odvodnění budou dále v km 0,172 80 – km 0,186 04 položeny mikro- štěrbinové žlaby s vnitřním spádem
v dl. 13,24 m po obou stranách komunikace. Součástí mikro-štěrbinových žlabů budou čtyři čistící kusy (4x M-CS) a dvě
vpusti (2x M-VU – km 0,179 42, km 0,179 43) a čtyři záslepky.
Na začátku úseku v délce 103 m bude provedeno vyčištění příkopů od nánosů včetně stržení stávající krajnice
a nahrazení za novou krajnicí z R-MAT fr. 0/22 mm zhutněnou 30 mm pod hranou vozovky.
Svislé dopravní značení bude vyměněno a doplněno, vodorovné dopravní značení bude provedeno barvou s následnou
obnovou plastem.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, jako speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), ustanovení § 16 a § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 112
odst. 1 stavebního zákona oznamuje všem jemu známým účastníkům řízení zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu
dobře známy poměry staveniště, a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání
a ohledání na místě.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě
sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům
nebude přihlédnuto. Pokud dotčený orgán, jehož stanovisko bylo k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení
získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že se
stavbou souhlasí. K námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se podle ustanovení § 114
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí včetně projektové dokumentace lze nahlédnout u odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120 (budova C), 532 11 Pardubice, kancelář č. 307 v pondělí
a středu 8:00 hod. - 17:00 hod., v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě na tel. 466 026 172 – Mgr. Jiří Dobruský.
Speciální stavební úřad současně se zahájením stavebního řízení prohlašuje, že shromáždil všechny podklady pro
rozhodnutí, tedy ukončil obstarávání podkladů rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají
účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich
zajištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto
práva, k čemuž stanovuje lhůtu ve dnech do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Tato lhůta již
neslouží k podání námitek a připomínek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení v souladu
s ustanovením § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád),
což odůvodňuje oznámení stavebního povolení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).
Na stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. V řízení podle stavebního zákona, které je
řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona.
Ostatní (následující) písemnosti (např. finální stavební povolení) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se písemnosti doručují veřejnou
vyhláškou (viz § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.).
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Podle
ustanovení § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je:
Stavebník (§ 109 písm. a/ stavebního zákona):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, zastoupené
na základě plné moci ze dne 12.10.2021 společností IDProjekt s.r.o., se sídlem Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl,
IČO: 02497247
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Vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem (§ 109 písm. b/ stavebního zákona), vlastník
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku
prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. c/ stavebního zákona), vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li
být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena (§ 109 písm. d/ stavebního zákona):
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČO: 70892822, zastoupený majetkovým
správcem – Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 00085031
Obec Kočí, se sídlem Kočí 92, 538 61 Kočí, IČO: 00270288
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zastoupený společností
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 629, 537 28 Chrudim, IČO: 27484211
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno (109 písm. e/ stavebního zákona), ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 písm. f/ stavebního
zákona):
Pozemek dle KN parc. č. 33/1, 33/2, 33/8, 35/2, 35/3, 38, 219/2, 219/4, 220/3, 221/1, 221/5, 232/4, 232/9, 234/1,
234/9, 238/17, 257/7, 257/10, 257/11, 257/14, 357/1, 1004/28, 1020/1, 1023, 1043/5, 1627, 1676 a 1677
v katastrálním území Kočí
Stavební pozemek dle KN č. 20/3, 108, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 138/1, 138/2, 139, 142, 147, 148,
149, 150, 151, 160, 161, 162, 170, 172, 173/3, 173/4, 200, 226, 227, 297, 371 a 353 v katastrálním území Kočí
Stavby obec Kočí č.p. 2, 62, 72, 79, 88, 99, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 133, 137, 138,
147, 148, 149, 155, 156, 183 a 192
Stavby obec Kočí ev.č. 2
Poučení:
Účastník řízení může podle ustanovení § 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 patření nebo právo odpovídajícími věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním
řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě
první a druhé, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu
nebo při vydání územního opatření o sanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti
Toto oznámení o zahájení stavebního řízení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu,
který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce Obecního úřadu
Kočí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den
po posledním dni vývěsní lhůty.
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Obecní úřad Kočí žádáme o zveřejnění této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 ti dnů způsobem
v místě obvyklým a umožňující dálková přístup (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení
tohoto oznámení po 15 ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice.
Vyvěšeno dne ………………………….

Sejmuto dne …………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Rozdělovník:
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
stavebník podle § 109 písm. a) stavebního zákona:
IDProjekt s.r.o., se sídlem Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
vlastníci stavby, na níž má být provedena změna, nejsou-li stavebníkem; vlastníci pozemků, na kterých má být stavba
provedena, nejsou-li stavebníkem, může-li být jejich vlastnické právo k pozemkům prováděním stavby přímo
dotčeno; vlastníci stavby na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna a ten, kdo má k těmto pozemkům nebo
stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, podle
ustanovení § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Obec Kočí, se sídlem Kočí 92, 538 61 Kočí
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 629, 537 28 Chrudim
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doporučováno veřejnou vyhláškou):
vlastníci sousedního pozemku a ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající
věcnému břemenu, můžou-li být jejich vlastnická práva nebo práv k věcnému břemenu prováděním stavby přímo
dotčena podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou (ve smyslu ustanovení
§ 112 odst. 1 a ustanovení § 109 odst. 7 stavebního zákona):
Pozemek dle KN parc. č. 33/1, 33/2, 33/8, 35/2, 35/3, 38, 219/2, 219/4, 220/3, 221/1, 221/5, 232/4, 232/9, 234/1,
234/9, 238/17, 257/7, 257/10, 257/11, 257/14, 357/1, 1004/28, 1020/1, 1023, 1043/5, 1627, 1676 a 1677
v katastrálním území Kočí
Stavební pozemek dle KN č. 20/3, 108, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 138/1, 138/2, 139, 142, 147, 148,
149, 150, 151, 160, 161, 162, 170, 172, 173/3, 173/4, 200, 226, 227, 297, 371 a 353 v katastrálním území Kočí
Stavby - obec Kočí č.p. 2, 62, 72, 79, 88, 99, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 133, 137, 138,
147, 148, 149, 155, 156, 183 a 192
Stavby - obec Kočí ev.č. 2
Dotčené orgány (dodejkou):
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim (souhlasné závazné stanovisko č.j. HSPA-12-227/2020
ze dne 02.11.2020)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim (závazné stanovisko
zn. KHSPA 23243/2020/HOK-CR ze dne 22.10.2020)

Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje (sdělení č.j. CR 060655/2020 ÚPR/HK ze dne 02.11.2020)
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy (stanovisko č.j. CR 005192/2021 ODP/KL ze dne 25.01.2021)
Městský úřad Chrudim, odbor prostředí (závazné stanovisko č.j. CR065470/2020 OŽP/MI ze dne 16.11.2020, stanovisko č.j.
CR 060657/2020 OŽP/Ry ze dne 18.11.2020)

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
(souhlasné závazné stanovisko sp. zn. 111196/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 20.04.2021)
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Obecní úřad Kočí – silniční správní úřad (stanovisko č.j. OUKOC-1517/2020 ze dne 02.11.2020)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát
(stanovisko č.j. KRPE-78915-1/ČJ-2020-170306 ze dne 21.01.2021)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie (stanovisko
č.j. KRPE-78444-1/ČJ-2020-1700DP ze dne 10.11.2020)

K vyvěšení na úřední desce:
Krajský úřad Pardubického kraje
Obecní úřad Kočí

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

