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Číslo jednací:   KrÚ    900/2022 
Spisová značka: SpKrÚ  77023/2021 ODSH OSH 
   
Datum:    06.01.2022        
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ  
 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, 
které zastupuje STRADA HK spol. s r.o., IČ 275 35 461, Ječná 510/30, Slezské Předměstí, 500 03 
Hradec Králové 

 (dále jen "žadatel") podal dne 13.10.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : 

„I/35 Holice, křiž. se sil. III/32256, zvýšení BESIP“ 

(dále jen „stavba") v Pardubickém kraji, v okrese Pardubice: 

na pozemku parc.č. 9091 (ostatní plocha – silnice), 9101 (ostatní plocha – silnice), 9102 (trvalý travní porost), 
9219 (ostatní plocha – silnice) v katastrálním území Holice v Čechách.  
 
Jedná se o přestavbu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní průměru 35 m (silnice I/35 x silnice 
III/32256 x místní komunikace ul. Smetanova) za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Stavba zahrnuje stavební objekty : 

SO 101 Komunikace 
 Technické parametry okružní křižovatky - průměr křižovatky 35,00 m; průměr středového ostrůvku 

20,00 m; šířka vozovky mezi obrubami a V4 -7,50 m; základní šířka živičného pruhu 5,50 m; šířka 
pojížděného prstence 1,75 m; šířka vodícího proužku 0,25 m; základní příčný sklon živičného pruhu 
2,50 %; základní příčný sklon pojížděného prstence 3,00%; výškový rozdíl mezi živičným pruhem a 
žulovým prstencem (zkosené obrubníky pro OK) 8 cm. 
Technické parametry větví ústících do okruhu - šířka mezi obrubami 5,00 – 5,15 m; šířka vodícího 
proužku 0,25 m; základní příčný sklon vozovky 2,5 %. 
Pro umožnění průjezdu nadměrných nákladů, je přes středový ostrov křižovatky navržena přejezdná 
kruhová useč šířky v bodě kolmém na trajektorii průjezdu 4,20 m.  
Technické provedení - bude obnovena obrusná a ložná vrstva vozovky. V místě rozšíření a stávající 
neúnosné konstrukce bude doplněna konstrukce vozovky. Stávající povrch bude v celé ploše a dvou 
vrstvách odfrézován a bude zpětně položeny nová obrusná a ložná vrstva. Nově bude vyznačeno 
vodorovné značení. Živičný kryt vně vozovky nebude upnut do vodícího proužku, ale bude zachována 
nezpevněná krajnice pro zajištění kvalitního odvodnění vozovky. Pouze v místech napojení větví na 
okružní pás bude použita vnější obruba s masivní boční opěrou. Krajnice je navržena ze štěrkodrti 
nebo nestmeleného R- mat a bude zhutněna. Vnitřní prstenec bude vybetonován. Přechod mezi 
živičným pruhem a dlážděným prstencem bude tvořen zkoseným kamenným obrubníkem s 
podsádkou +5 cm. Středový ostrov bude s podsádkou + 15 cm a bude zatravněn. Vzhledem k 
zelenému pozadí (vzrostlá bariéra zelených stromů) ve směru od Rovně, bude středový ostrov 
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osazen poléhavou zelení v barevném provedení, které zajistí kontrast proti zelenému pozadí. Řešení 
pro průjezd s nadrozměrným nákladem bude provedeno úsečí středového ostrova s betonovým 
povrchem, provedení stejné jako u prstence. Výškový rozdíl úseče od nivelety vozovky bude 
proveden tak, aby se zabránilo řidičům osobních automobilů jejímu rychlému a přímému přejezdu. 
(+5 cm) V souběhu se středovým prstencem s dvouřádkou kamenných kostek (120/120/120) budou 
uloženy kamenné, pojízdné, zkosené obruby (300/300/700). Vnější i vnitřní obrubníky budou 
kamenné. Obrubníky budou uloženy s dvouřádkou kostek do společného betonového lože s boční 
opěrou, ta bude v linii přiléhající k zeleni, zpevněna dvouřádkou žulových kostek. Na vnějších 
stranách vozovky bude upravena a dosypána krajnice.  
Dělící ostrůvky - Dělicí ostrůvek na západní větvi křižovatky má celkovou délku 46,00 m. Je rozdělen 
po délce na části zadlážděné a část zelenou, kde budou vysazeny poléhavé a půdopokryvné keře. 
Délky jednotlivých částí jsou 7,00, 32,00 a 7,00 m. Vstupní šířka 2,00 m, maximální šířka před 
okruhem je cca 6,00 m. Dělicí ostrůvek na východní větvi křižovatky má celkovou délku 46,00 m a 
stejné dělení a další geometrické parametry. Dělicí ostrůvky na příčných větvích křižovatky jsou 
kratší, délky 10 m a jsou celé dlážděné. Vstupní šířka 2,00 m, maximální šířka před okruhem je cca 
6,00 m. Je rozdělen po délce na části zadlážděné a část zelenou, kde budou vysazeny poléhavé a 
půdopokryvné keře. Délky jednotlivých částí jsou 7,00, 32,00 a 7,00 m. Vstupní šířka 2,00 m, 
maximální šířka před okruhem je cca 6,00 m. Příčný a podélný sklon dělicích ostrůvků kopíruje 
stávající. Dlážděná část bude provedena z betonových kostek upnutých do kamenné obruby uložené 
na výšku a zaoblené + 1x betonové kostky do společného betonového lože s boční opěrou, výška 
podsádky bude na čelech ostrůvků + 15 cm, snížená pak + 5 cm. Kolem ostrůvků bude s obrubami 
do betonového lože uložena dvouřádka žulových kostek. Nedlážděná část bude ohumusována v 
tloušťce 15 cm a vrstva do zemní pláně bude vyplněna zeminou, vhodnou do násypů.  
Odvodnění zpevněných ploch - systém odvodnění vozovky zůstává stávající do silničních příkopů ve 
většině stavby. Tyto příkopy budou pročištěny, zbaveny náletové zeleně a v místě potřeby bude 
obnoveno dno z příkopových žlabovek. V místech rozšíření konstrukce je nutné zatrubnit stávající 
příkopy. To bude provedeno propustky DN 600, každý se dvěma revizními šachtami v místech 
zalomení. Čela propustků budou provedena šikmá, obložená kamenným obkladem. Odvodnění 
zemní pláně - zemní pláň bude odvodněna pomocí základního sklonu 3 %. V místech zatrubnění 
příkopů je odvodnění navrženo do trativodů, zaústěných do stávajících příkopů. 
Za účelem umístění stavebního objektu bude provedena přeložka optického kabelu společnosti 
CETIN a.s. o délce cca 55,0 m. 
 

SO 401 Veřejné osvětlení 
 Osvětlení kruhové křižovatky bude provedeno uličními LED svítidly PHILIPS Luma gen.2, BGP704 

1xLED140-4S/840 DM11 – 19 ks. Na příjezdech ve směru od Hradce Králové a Vysokého Mýta 
budou vytvořena adaptační pásma - použití svítidel s nižší svítivostí. Svítidla budou instalována na  
bezpaticových 3-st. stožárech U10-159/133/114 s jednoramennými obloukovými výložníky J1-2000 
(2m). Instalační výška svítidel - cca 10m. Pro osvětlení prostoru mezi posledním stávajícím stožárem 
v ulici Smetanova a novým osvětlením kruhové křižovatky bude v ulici Smetanova doplněn nový 
osvětlovací bod -svítidlo PHILIPS Luma gen.2, BGP704 1xLED60-4S/840 DM11, instalované na 
bezpaticovém 3-st. stožárech U8-159/133/114 s jednoramenným obloukovým výložníkem J1-2000 
(2m). Instalační výška svítidla - cca 8 m. Stožáry VO budou instalovány do pouzdrových betonových 
(B15) základů kolem kruhové křižovatky ve vzdálenosti min. 2000 mm od okraje okružního jízdního 
pásu. Povrchová úprava stožárů a výložníků - žárovým zinkováním. Stožáry budou vyzbrojeny 
stožárovými rozvodnicemi SR481-27 Z/Un pro kabely do 35 mm2. Napájení vlastních svítidel od 
stožárových svorkovnic provedeno kabely CYKY-J 3x1,5 uloženými ve stožáru. Napájení a ovládání - 
Stávající kabelová skříň SS200 č. P28, která se nachází v pilíři u komunikace na pozemku parc. 
č.9101, bude vyměněna za přípojkovou skříň SS300. Napájení bude provedeno kabelem CYKY-J 
4x16 z přípojkové skříně SS300 do kompaktního pilíře RVO S1/NKP7P/A006V, umístěného vedle 
přípojkové skříně. V rozvaděči RVO bude umístěn hlavní jistič před elektroměrem 3x25A char.B, 
třífázový přímý jednotarifní elektroměr, 2x stykačový vývod, spínací hodiny s ASTRO programem pro 
řízení osvětlení. Rozvody VO budou provedeny kabely CYKY-J 4x16. Kabely budou instalovány v 
pískovém loži ve výkopu v zemi ve volném terénu - zeleni a kabelových chráničkách (110/94mm) v 
protlaku pod komunikací. Společně s napájecím kabelem veřejného osvětlení bude položen zemnící 
pásek FeZn 4x30 mm. Napájecí kabely budou instalovány v pískovém loži ve výkopu v zemi ve 
volném terénu – zeleni (min. krytí 0,7m) a v kabelové chráničce (110/94mm) v protlaku pod 
komunikací (min. krytí 1,3m).  

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 
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Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne 20.10.2021 pod č.j. KrÚ 
78333/2021 vyzval žadatele k doplnění podkladů žádosti a současně územní řízení usnesením přerušil do 
31.1.2022. Žádost byla doplněna dne 5.1.2022. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství 
(dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a 
v souladu s § 2e odst. 1 zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, oznamuje podle 
§ 87 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům řízení zahájení územního řízení. Jelikož 
jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
záměru, upouští se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního 
jednání.  
 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 
dnů od obdržení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude 
přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet v kanceláři č. C321 Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (v úřední dny pondělí a středa od 
8,00 – 11,00, 13,00 - 17,00 hod., popřípadě na základě telefonické domluvy na tel. č. 466 026 162 nebo na 
tel. č. 724 496 010  i v jiný dohodnutý termín) na adrese Komenského náměstí 120, Pardubice. 
 
V souladu se zněním § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) mají účastníci územního řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. 
Se všemi podklady bude možné se seznámit a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5-ti dnů od uplynutí 
výše stanovené lhůty k podání námitek. Tato lhůta již neslouží k podání námitek. 
 
 
Poučení: 
 
Dle § 89 odst. 2 stavebního zákona - k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  
 
Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona – účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah 
stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  
 
Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona - 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 
územním rozhodnutím 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. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. 
 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. 

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění (dále jen 
„liniový zákon“). V souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje 
postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na 
jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje 
veřejnou vyhláškou. 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 zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se 
nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny 
v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění 
staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li 
vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a 
technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený 
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účel“. Dle § 17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - 
dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně 
prospěšné. 
 
 
 
 
                otisk úředního razítka 

  Ing. Ladislav Umbraun 
                                                                        vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
                                         v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
                                                                    vedoucí oddělení silničního hospodářství  
 
Obdrží: 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona  - žadatel (doručenky): 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, které zastupuje STRADA HK spol. s r.o., 
Ječná 510/30, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (Ředitelství silnic a dálnic ČR je současně účastník 
řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona) 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona  - obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn (doručenky): 
Město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního 
zákona) 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na 
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo 
stavbě (doručenky): 
Pardubický kraj, zast. odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
Technické služby Holice, Vysokomýtská 635, 534 01 Holice 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s § 87 odst.3 stavebního zákona se tito účastníci identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou): 
pozemky parc.č.1006/1, 1006/2, 1007/1, 1007/2, 1008/1, 1008/3, 1008/4, 1009, 2116/24, 9030, 9092, 9093, 
9094, 9095, 9096, 9097,9098, 9099, 9100, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9212, 9213, 9214, 9215, 
9217, 9221, 9222 v katastrálním území Holice v Čechách,   
stavby č.p.421, č.p.1011, ul. Smetanova, Holice  
 
dotčené orgány (doručenky): 
Městský úřad Holice, stavební úřad, Holubova 1, 534 01 Holice 
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí, Holubova 1, 534 01 Holice 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 
Pardubice 
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (sp.zn.116582/2021-1150-OÚZ-BR) 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice 
 
k vyvěšení na úřední desce : 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
- Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad 
Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní účinky doručení je 
vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
Příloha : 
- zmenšený situační výkres 
 
 
Vyřizuje:   oprávněná úřední osoba Iveta Hanušová 
Telefon:   466026162 
E-mail:    iveta.hanusova@pardubickykraj.cz 
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