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Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 

Ing. Jiří Jura 
466 094 150 
jiri.jura@mestoprelouc.cz 

  

     
Datum: 24.6.2020    
 
Účastníci řízení: 
 
Stavebník: 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, 
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
 
Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: 
Obec Morašice, Morašice 59, 535 01 Morašice 
 

Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:  
Lucie Lučková, Morašice 1, 535 01  Morašice 
Alois Přidal, Kubíkova 1180, 182 00  Praha 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, 128 00  Praha 
Obec Morašice, Morašice 59, 535 01  Morašice 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08  Hradec Králové 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02  Děčín 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01  Ústí nad Labem, zastoupený Grid 
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00  Praha 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02  Pardubice 
 
Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být 
společným povolením přímo dotčeno: 

Pozemky - st. p. 7, 8, 11, 22, 24/2, 25, 26, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 
57/3, 66/1, 110, 111, parc. č. 1, 3, 25, 26, 27, 52, 57, 59, 85/12, 214/2, 218, 221/10, 336/3, 336/4, 336/7, 354/8, 
358/9, 358/10, 359/2, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 402, 447/2, 486/36, 509/3, 509/4, 509/9, 515, 525, 530, 531, 533 
v katastrálním území Morašice v Železných horách 

Stavby - Morašice č.p. 22, č.p. 31, č.p. 20, č.p. 11, č.p. 53, č.p. 9, č.p. 25, č.p. 3, č.p. 49, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 36, 
č.p. 37, č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 7, č.p. 48, č.p. 59, č.p. 50, č.p. 51  
a č.p. 24 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 
Dne 15.06.2020 podal Pardubický kraj, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 530 02 
Pardubice, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice (dále jen "stavebník") u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost 
o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: 
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Morašice – III/3389 – průtah obcí 

 
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 13 (zahrada), 60 (ostatní 
plocha), 336/2 (ostatní plocha), 347/2 (ostatní plocha), 486/19 (ostatní plocha), 489/1 (ostatní plocha), 489/4 
(zahrada), 493/1 (ostatní plocha), 493/2 (trvalý trávní porost), 493/3 (ostatní plocha), 493/4 (ostatní plocha), 
494/1 (ostatní plocha), 494/2 (ostatní plocha), 506 (ostatní plocha), 509/2 (ostatní plocha), 509/5 (ostatní 
plocha), 509/6 (ostatní plocha), 509/7 (zahrada), 509/8 (ostatní plocha), 520 (ostatní plocha), 521 (ostatní 
plocha), 522 (ostatní plocha), 523 (ostatní plocha), 524 (ostatní plocha), 526 (ostatní plocha), 527 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Morašice v Železných horách. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní  
a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 
 
Popis a členění stavby: 
 
SO 101 – silnice III/3389  
Stavební úpravy stávající silnice III/3389 v průtahu obcí Morašice v délce úseku 694,47 m (provozní staničení 
km 1,3 – 1,995). V rámci úprav je navrženo odstranění stávajících obrusných vrstev vozovky a provedení nové 
asfaltové vozovky dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, s upnutím vozovky do kamenné 
obruby s podsázkou 12 cm, v místech překopů bude provedena konstrukce vozovky v plné skladbě, v místech 
stávajících sjezdů bude provedena nájezdová hrana prioritně přes zkosenou obrubu s podsázkou + 5 cm, sjezdy 
budou nově provedeny z kamenné dlažby.   
Na příjezdu do obce Morašice ve směru od Zdechovic bude proveden střední dělící ostrůvek (vjezdová brána).  
 
SO 102 – zpevněné plochy 
Provedení nového chodníku a předláždění stávajících po překopech (v prostoru autobusové zastávky na návsi 
obce, u čp. 10 a čp. 3), povrch chodníku bude proveden z betonové dlažby.  
 
SO 401 – nasvětlení vjezdové brány  
Nasvětlení úseku silnice na začátku obce společně s vjezdovou bránou, použito bude 6ks LED svítidel na 
bezpaticových stožárech v. 8 m.  Nové kabelové vedení veřejného osvětlení v délce cca 211 m bude napojeno na 
stávající rozvod NN u domu čp. 48.  
 
SO 801 – sadové úpravy vjezdové brány  
Provedení plošné keřové výsadby ve středovém ostrůvku vjezdové brány.   
 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Petr Novotný, IČ 15014886, se sídlem Hlaváčova 179, 530 02 
Pardubice. Projektovou dokumentaci ověřili Ing. Petr Novotný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a 
městské inženýrství (ČKAIT 0700876) a Ing. Jiří Srb, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb 
(ČKAIT 0701107). 
 
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech 
komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 94m odst. 
1 stavebního zákona oznamuje všem jemu známým účastníkům řízení zahájení společného 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 § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního 
jednání a ohledání na místě. 
 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do 
podkladů rozhodnutí včetně projektové dokumentace lze nahlédnout u Odboru stavebního Městského úřadu 
Přelouč, silniční hospodářství, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, kancelář č. 2.21 v pondělí a středu 
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v 8:00-11:30 h. 12:30-17:00 h., v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě na tel. 466 094 150 - Ing. Jiří 
Jura.  
 
Stavební úřad konstatuje, že shromáždil všechny podklady pro rozhodnutí, tedy ukončil obstarávání podkladů 
rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení §36 odst. 3 mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí 
v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 
Stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu ve dnech 
od 03.08.2020 do 07.08.2020. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

 

Poučení: 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo 
stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat 
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou 
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,  
a důvody podání námitek. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
 
Lubomír Novotný  
vedoucí odboru 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně příslušného 
obecního úřadu. Oznámení bude dále vyvěšeno na úřední dece Obecního úřadu Morašice. Vývěsní lhůta 
začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním 
dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč, odboru 
stavebnímu. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 

 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Lucie Lučková, Morašice č.p. 1, 535 01  Přelouč 
Alois Přidal, Kubíkova č.p. 1180/9, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
Obec Morašice, IDDS: 5jma435 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
 
účastníci (veřejnou vyhláškou) 
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 7, 8, 11, 22, 24/2, 25, 26, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57/3, 
66/1, 110, 111, parc. č. 1, 3, 25, 26, 27, 52, 57, 59, 85/12, 214/2, 218, 221/10, 336/3, 336/4, 336/7, 354/8, 
358/9, 358/10, 359/2, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 402, 447/2, 486/36, 509/3, 509/4, 509/9, 515, 525, 530, 531, 
533 v katastrálním území Morašice v Železných horách 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Morašice č.p. 22, č.p. 31, č.p. 20, č.p. 11, č.p. 53, č.p. 9, č.p. 25, č.p. 3, č.p. 49, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 36, č.p. 37, 
č.p. 38, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 7, č.p. 48, č.p. 59, č.p. 50, č.p. 51 a č.p. 
24 

 
dotčené orgány (doručenky)  
Obecní úřad Morašice, IDDS: 5jma435 
Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, IDDS: wfpbsd7 
Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 1665, 535 33  Přelouč 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, orgán územního plánování, Československé armády č.p. 1665, 535 01  
Přelouč 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32 
  
ostatní 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Přelouč – úřední deska 
Obecní úřad Morašice – úřední deska, IDDS: 5jma435 
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