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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ  

(veřejná vyhláška) 
 
Obec Chvojenec, IČO 00273678, Chvojenec 30, 534 01  Holice v Čechách 

(dále jen "žadatel") podal dne 27.8.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Výstavba chodníku podél III/3053 od I/35 po konec zástavby 

na pozemku st. p. 35/2, parc. č. 1470/9, 1470/1, 1470/2, 2279, 1280/1, 1280/12, 818/1, 818/7, 
818/2, 2165, 2171, 1461/6, 1461/5, 1461/1, 982/53, 2174, 2178, 919/8, 2220, 982/72, 981/1, 
1470/3, 817/3, 982/37, 982/54, 1564/4, 1280/5, 1035/4, 1026/3, 1026/11, 1026/10 v 
katastrálním území Chvojenec. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební 
řízení (dále jen "společné řízení"). 

Stavba obsahuje: 
- Navrhovaná výstavba nového chodníku podél krajské silnice III/3053 se navrhuje z centra 

obce (Obecního úřadu) směrem na Vysoké Chvojno. Důvodem výstavby chodníku je snaha 
investora (obce) o zvýšení bezpečnosti chodců, v dané části obce, neboť v současné době 
je pohyb chodců veden po krajích silnice, což je, při současném provozu, velice 
nebezpečné pro veškerý provoz. Chodník je trasově veden podél silnice, a to částečně 
vlevo a částečně vpravo. Důvodem pro zvolenou trasu umístění chodníku nad stáv. silniční 
příkop je nedotknout se stáv. vodoteče. Začátek chodníku je v prostoru OÚ, napojením na 
již realizovaný chodník, ukončení chodníku je v prostoru vstupu u posledního RD. Celková 
délka chodníku je cca 1242,72m, přičemž délka úseku ,,1" (vlevo) je cca 664,80m, délka 
úseku ,,2" (vpravo) je cca 577,92m. Základní šířka chodníku je 2,Om (v omezených 
prostorech se navrhuje šířka chodníku 1,75m). Navrhované šířky jsou plně v souladu s 
platnou legislativou a vyhovují současným, ale i předpokládaným, intenzitám dopravy 
chodců i vozidel v daném úseku. Tento předkládaný návrh výstavby chodníku řeší 
současné problémy dopravy chodců v této části obce a to v návaznosti častého využívání 
silnice III/3053 jako příjezdu do obce Vysoké Chvojno a to ve směru od Hradce Králové, a 
opačně. Navrhovaná výstavba chodníku je součástí plánované výstavby resp. rekonstrukce 
chodníků v obci Chvojenec. Cílovým stavem je propojení veškerých chodníků v obci 
Chvojenec s centrem obce (zde se nachází veškerá infrastruktura - OÚ, MŠ, obchod, 
zastávky BUS, ... ) a tím zajištění bezpečného pohyby chodců v celé obci. Navrhovaný 
chodník je určen pouze pro pohyb chodců. Součástí stavby je i rekonstrukce stáv., 
protilehlých, zastávek BUS (bezbariérová nástupní hrana + 16cm v normové délce, 
zabudování prvků dle vyhl. č. 398/09Sb. pro bezpečný provoz pěších do nástupní plochy, ... 
). Propojení obou úseků chodníku (úsek ,,1" a úsek ,,2"), resp. napojení zastávky BUS 
(vlevo) na navrhovaný chodník, bude nově pomocí míst pro přecházení. Další místo pro 
přecházení vznikne přes stav. MK - celkem vzniknou tři nová místa. Součástí je i 
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rekonstrukce stáv. domovních, resp. hospodářských, sjezdů (vč. směrového i výškového 
napojení na navrhovaný chodník). V místě vyústění stáv. MK bude styk chodníku s MK 
stavebně upraven tak, aby byla jasně definována přednost provozu na místní komunikaci 
(vznikne tkz. místo pro přecházení). Veškerá místa pro přecházení přes silnici resp. MK, vč. 
nástupů na chodníky, budou v bezbariérové úpravě, a to v souladu s vyhl. č. 398/09Sb. 
Dále je součástí i návrh odvodnění povrchových vod jednak z chodníku a jednak z přilehlé 
silnice, neboť umístěním chodníku v prostoru silničního příkopu bude tento stáv. silniční 
příkop zrušen - zatrubněn. Současně budou, do nově navrženého odvodňovacího zařízení 
(zatrubnění příkopu resp. drenážního žebra s drenáží), podchyceny jak dešťové vody z 
chodníku, tak i ze silnice. Dále budou tamtéž podchyceny i stávající drenáže z okolních 
pozemků (v současnosti jsou zaústěny do příkopu). V místě zaústění stáv. příkopů do 
zatrubnění příkopu budou osazeny vtokové objekty s česlemi pro zachycení hrubých částí. 
Pokud se týče návrhu odvodnění, tak se nejedná o vodohospodářské dílo. Součástí 
chodníku je i rekonstrukce stáv. domovních, resp. hospodářských, sjezdů. V místě vyústění 
stáv. MK bude styk chodníku s MK stavebně upraven tak, aby byla jasně definována 
přednost provozu na místní komunikaci (vznikne tkz. místo pro přecházení).  

- Řešení je navrženo s ohledem na bezpečný pohyb tělesně a zrakově postižených. Řešení 
pro  
sluchově postižené není třeba, chodník je naprosto přehledný v celé trase. Prvky pro 
bezpečný  
pohyb chodců budou do stavby zabudovány stavebně. Vodící linii bude tvořit jednak 
zvýšená (+6cm) záhonová obruba, resp. podezdívky stáv. oplocení. V místě sjezdů bude 
osazen varovný pás vš = 40cm ze zámkové dlažby pro nevidomé - kontrastní k základní 
barvě dlažby chodníku. Varovné pásy budou osazeny jednak podél snížené části a jednak 
podél náběhu obruby a to až do výšky +8cm nad niveletu vozovky. V místě zastávek BUS 
bude podél nástupní hrany osazen vizuelní pás (dlažba hladká, v celkové šířce 50cm), v 
místě nástupu (80cm od označníku) do BUS bude osazen signální pás (š = 80cm) z 
dlažby pro nevidomé - kontrastní. V místech pro přecházení bude osazen pouze varovný 
pás, odsazený signální pás se nenavrhuje a to z prostorových důvodů (taktéž se místa pro 
přecházení nebudou dopravně značit - po dohodě s DI PČR). Délka míst pro přecházení 
nepřesahuje hodnotu 6,Om. Dlažby pásů budou v barvě kontrastní (červené) k dlažbě krytu 
chodníku (šedá). V místě napojení chodníku na stáv. chodník bude propojení plynulé 
(směrové i výškové). V místě tkz. "utopených vjezdů" bude nutno provézt šířkovou úpravu 
chodníku (na min. šířku 1,0m), a to z důvodu prodloužení sjezdu k vratům, a tím zachovat 
bezproblémový přístup resp. příjezd (jsou zde stísněné prostorové podmínky). Návrh úpravy 
je v souladu s ČSN 73 6110 - čl. 10.1.2.2., resp. vyhl.č. 398/09Sb. Tyto úpravy bude 
realizovány v místě domovních sjezdů k RD čp. 131,28,27, 72 a 71. 

 

 Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako silniční správní úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební 
úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a 
§ 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení 
společného řízení podle § 94m stavebního zákona  

a podle § 94m odst.3 upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou stavebnímu 
úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru 
a stanovení podmínek k jeho provádění. 

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit námitky a připomínky do 15 ti dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení. 

Účastníci mohou nahlížet do spisu v souladu s § 36 správního řádu do doby vydání rozhodnutí 
ve věci. 
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Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, 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 § 94n 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. 

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro 
vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu 
do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se 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. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

Otisk úředního razítka 
  
 
Helena Sedláková 
zástupce vedoucího odborů ŽP a stavebního úřadu 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky 
neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení 
se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s 
uvedením data vyvěšení a sejmutí 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
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K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku: 
Městský úřad Holice 
Obecní úřad Chvojenec 
 

Obdrží:  
Účastníci řízení 
dle § 94k, písm. a) 
Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu 
 sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01  Holice v Čechách 
Účastník dle § 94k písm. d) 
Ivo Mudroch, Býšť č.p. 192, 533 22  Býšť 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Lubomír Pola, Chvojenec č.p. 175, 534 01  Holice v Čechách 
Jana Číhařová, Chvojenec č.p. 112, 534 01  Holice v Čechách 
Tomáš Číhař, IDDS: up6kx36 
 trvalý pobyt: Chvojenec č.p. 112, 534 01  Holice v Čechách 
Simona Burešová, Chvojenec č.p. 1, 534 01  Holice v Čechách 
Dle § 94k písm. e) 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Povodí Labe, státní podnik, středisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Vodovody a kanalizace Pardubice  a.s., IDDS: xsdgx3v 
 sídlo: Hradecká č.p. 1192, 534 01  Holice v Čechách 
 
dle § 94k písm. e) – veřejnou vyhláškou 
vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb evidovaném 
v katastru nemovitostí v katastrálním území Chvojenec 
parc. č. st. 17, 36, 122, 200, 274 parc. č. 818/5, 818/6, 819/1, 819/2, 819/3, 911/3, 919/2, 919/6, 
919/7, 919/9, 920, 949/1, 949/4, 951/2, 952/4, 979/3, 981/2, 981/5, 982/23, 982/26, 982/27, 
982/29, 982/30, 984, 1035/2, 1035/3, 1035/5, 1197/2, 1197/3, 1213/4, 1213/5, 1215/2, 1219/2, 
1276, 1277/2, 1279/2, 1279/4, 1279/5, 1462/2, 1470/4, 1470/5, 1470/6, 1470/7, 1563/2, 1564/3, 
1574, 1611, 1674. 
 
Dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
 sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
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