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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 
ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice 
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy 
 
Sp.zn.: OD 6.3/29877/19/Chr D 13/19  
Č.j.: MmP  51809/2019 OD 
vyřizuje:   Bc. Marie Chroustová  
telefon:   466 859 354 
e-mail: Marie.Chroustova@mmp.cz 
  
V Pardubicích dne 16. května 2019  
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice 
Obecní úřad Moravany, úřední deska, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany 
 

Veřejná vyhláška 

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  

 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel od stavebníka, kterým je Obec 
Moravany, Náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988 zastoupeny Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 
530 02 Pardubice, IČ: 48165948, žádost o povolení stavby:  
 

„Prodloužení inž. sítí Moravany pro výstavbu 6 rodinných domů“ 
 
na pozemcích p. č. 78/3, 78/11, 78/13 a 84/2  v katastrálním území Moravany nad Loučnou (dále jen stavba).  
 
Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic speciální stavební úřad, podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), projednal žádost podle § 112 stavebního zák. ve stavebním řízení, oznámením dne 8. dubna 
2019 se známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím přezkoumání 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, 
která je součástí tohoto rozhodnutí. Stavba je účelu dopravy, řeší výstavbu nové pozemní komunikace III. třídy, 
která bude sloužit k dopravní obsluze nově budovaných rodinných domů, které jsou v dané lokalitě plánovány. 
Místní komunikace je navržena v šířce 5,5 m s krytem z asfaltového betonu. Komunikace je rozdělena na tři na 
sebe navazující části. První část vede od začátku v přímé délce přibližně 42 m, druhá část je směrový oblouk 
s poloměrem 5 m a komunikace končí přímou délkou přibližně 36 m. V místě směrového oblouku je navrženo 
obratiště. Příčný sklon je navržen jako jednostranný sklonem s hodnotou 2,5 %. Navržený výsledný podélný sklon 
je vždy roven, nebo větší než hodnota 0,5 %. Po obou stranách je komunikace lemována zvýšenou silniční 
obrubou, hodnota zvýšené silniční obruby je +10 cm. V místech sjezdů bude snížená obruba +2 cm. Počet 
navržených sjezdů je 6. 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. 

2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební 
zákon. 

3. Stavebník před zahájením stavby oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města 
Pardubic termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stejné 
údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil speciální stavební úřad.   
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4. 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. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2022. 

6. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti. 

7. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou 
žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu. Jsou to: 
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 695624/18 ze dne 15. května 2018; ČEZ Distribuce, a.s., 
č. j. 0101089204 ze dne 3. dubna 2019; ČEZ Distribuce, a.s., č. j. 1102625512 ze dne 12. února 2019; ČEZ 
Distribuce, a.s., č. j. 1102625517 ze dne 12. února 2019; GridServices, s.r.o., č. j. 5001818638 ze dne 31. října 
2018; Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, č. j. KRPE-22811-1/ČJ-2019-170606 
ze dne 20. března 2019; Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody, č. j. 
MmP/107262/2018/Li ze dne 2. ledne 2019; Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení 
ochrany přírody, č. j. OŽP/80922/2018/Li; Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., č. j. Šl/18/v,k/496 ze dne 
11. prosince 2018. 

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

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 
 
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona: 

1. Stavebník: Obec Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988 zastoupen na základě 
plné moci Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice, IČ: 48165948 

 
Ostatní účastníci řízení, podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona: 

2. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany, 
IČ: 13585959 

3. Obec Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988 
4. CETIN – České telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Podmokly, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035 
6. GasNet, s.r.o. zastoupena GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 
7. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 

 
Ostatní účastníci řízení, podle § 109 písm. e) f) stavebního zákona: 
St. p. 1/2, 2/1, 3/1, 3/2, 4, 5/2, 38, 78/6, 78/10, 78/17, 78/18, 78/53, 78/54, 78/59, 78/60, 78/61, 78/65, 78/66, 
78/67, 78/68, 78/78, 78/79, 78/81, 78/82, 78/83, 84/6, 114, 635, 644 v k. ú. Moravany nad Loučnou. 
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

Podle § 16 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro stavbu dálnice, silnice, místní 
komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní 
úřad. Speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice nebo 
rychlostní silnice, v ostatních případech příslušný orgán Policie České republiky. Dále § 16 odst. 3) zákona 
o pozemních komunikacích uvádí, že prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní 
komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení speciálnímu stavebnímu 
úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické 
požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. Dle prováděcího předpisu tato stavba vyžaduje vydání 
stavebního povolení. Dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou 
věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti. 

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 8. dubna 2019 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního 
řízení dotčeným orgánům všem známým účastníkům stavebního řízení. Jelikož mu jsou dobře známy poměry 
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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. Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho 
hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda je projektová dokumentace zpracována 
v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda je 
projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře 
řešeny obecné požadavky na výstavbu. Dále speciální stavební úřad zkoumal, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, 
včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného 
zvláštním právním předpisem, a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 
Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení projektanta. Přizvání hlavního projektanta stavebník 
nenavrhoval. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení autorizovaného inspektora. Přizvání 
autorizovaného inspektora stavebník nenavrhoval.  

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu 
a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad 
připomínky ani námitky k podkladům rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal 
důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

P o u č e n í :  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán 
na náklady účastníka dle §82 odst. 2) zákona č.500/2004, správní řád. Po dni nabytí právní moci stavebního 
povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 
do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na 
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti 
stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení 
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 
 
 
 
 
 
Bc. Marie Chroustová         - otisk úředního razítka -  
Oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice 
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody 
Obecní úřad Moravany, náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988 

 
 
 
Vyhláška zveřejněna dne:   

Vyhláška sejmuta dne: 

Razítko a podpis úřadu: 
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