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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  
Pardubice 2 

(dále jen "stavebník") dne 19. 9. 2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

 

Modernizace silnice II/343 Vršov-Trhová Kamenice 

 

na stavebních parcelách číslo 8/1, 51, 92 a 107/1 a na pozemkových parcelách číslo 2/2, 14/2, 14/8, 
27/4, 27/8, 28/1, 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 94/1, 94/2, 94/3, 95/11, 123/9, 169/5, 172/2, 172/8, 384/2, 384/9, 
390/1, 407, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 410/7, 455/1, 455/2, 456, 460/1, 460/2, 460/3, 461, 462/1, 472, 
474/1, 523, 537, 541, 544/1, 561, 564, 594/1, 594/3, 596, 632, 644, 646, 647, 648, 894/1, 894/3, 894/4, 
907/1, 915, 916, 917, 918, 919, 931 a 1188 v katastrálním území Horní Bradlo,  

na pozemkových parcelách číslo 20/2, 20/3, 20/6, 20/8, 20/11, 20/12, 21, 24, 25/5, 25/6, 27/1, 27/2, 
27/3, 29/1, 29/2, 29/4, 34, 72/1, 80/2, 84/2, 89, 93, 129, 130/2, 130/3, 130/4, 130/17, 131/1, 131/2, 132/1, 
132/2, 140/2, 142/6, 153/3, 153/5, 153/6, 156, 157/1, 159/3, 160/1, 160/11, 202/3, 202/8, 202/29, 202/30, 
202/31, 227, 228/1, 228/2, 234/20, 234/24, 234/26, 240/1, 240/2, 243/1, 582/4, 584/1, 584/3, 585/1, 
585/2, 586/1, 589, 593/1, 595, 599, 637/2, 640, 647/1, 647/2, 647/3 a 647/5 v katastrálním území 
Travná u Horního Bradla,  

na pozemkových parcelách číslo 2/2, 1756/4, 1757/3, 1773/6, 1900/3, 1900/9, 1976/2, 3372, 3406, 
3408, 3409, 3411, 3413, 3414, 3415, 3417, 3418, 3654, 3655, 3656, 3808, 3816, 3822, 3837, 3838, 3873, 
3879, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3925, 3926, 3927, 
3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3936 a 4064 v katastrálním území Trhová Kamenice. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení. 
 

Stavba obsahuje: 

-  Úsek silnice č. II/343 mezi Vršovem a Trhovou Kamenicí je spojnicí regionů Hlinecka a 
Ronovska s napojením do Středočeského kraje, respektive s městy Čáslav a Kutná Hora. Silnice 
spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje a svým stavebně – technickým stavem je 
nepostařující pro silniční odpravu. Stav vozovky je až havarijní, jsou nedostatečné šířkové poměry, 
nefunkční odvodnění, malá únosnost. V průběhu trasy se vyskytují deformace konstrukčních vrstev, 
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včetně výškových poklesů, které tvoří překážku bezpečnosti silničního provozu. Celková délka 
upravovaného úseku bude 8,089 km.  

-  SO 001 - Příprava staveniště - dojde ke kácení dřevin v celkovém počtu 73 stromů. Na toto kácení 
dřevin bude provedeno na základě rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem v Horním Bradle a 
Městským úřadem Městyse Trhová Kamenice. 

-  SO 101.1 - Silnice II/343 km 0,000 - 0,825 - silnice je navržena v kategorii S 6,50 s návrhovou 
rychlostí 50 km/hod. Dojde k odstranění obrusné a krytové vrstvy a k sanacím poruch, v úsecích s 
rozšířením komunikace bude provedena kompletní konstrukce vozovky, včetně sanace podloží v 
celkové tl. 440 mm s konečnou úpravou z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Základní šířka 
jízdního pruhu je 2,75 m se střechovitým sklonem 2,5%. V obloucích bude příčný sklon proveden 
jednostranný. V úseku km 0,060 - 0,184 vlevo bude osazen betonový obrubník s výškou podsádky 
0,12 m z důvodu zatrubnění příkopu. V místě nástupiště autobusové zastávky osazen betonový 
obrubník s výškou podsádky 0,16 m. Stávající sjezdy na pozemky zůstanou zachovány, u příkopů 
bude doplněno zatrubnění se šikmými čely a povrch bude zpevněn recyklátem. Odvodnění silnice 
bude zachováno stávající do přilehlých příkopů. V úseku, kde bude osazen betonový obrubník, bude 
odvodnění řešeno osazením 2 ks nových vpustí, které budou přípojkami napojeny do zatrubněného 
příkopu. 

-  SO 101.2 - Silnice II/343 km 0,825 - 0,902 - silnice je navržena v kategorii S 6,50 s návrhovou 
rychlostí 50 km/hod.  Dojde k odstranění obrusné a krytové vrstvy a k sanacím poruch, v úsecích s 
rozšířením komunikace bude provedena kompletní konstrukce vozovky, včetně sanace v celkové tl. 
440 mm. Nový povrch je navržen z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 40 mm. Stávající sjezdy na 
pozemky zůstanou zachovány, u příkopů bude doplněno zatrubnění se šikmými čely a povrch bude 
zpevněn recyklátem. Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem do přilehlých příkopů. 

-  SO 101.3 - Silnice II/343 km 0,902 - 8,089 - silnice je navržena v kategorii S 6,50 s návrhovou 
rychlostí 50 km/hod. základní šířka jízdního pruhu je 2,75 m se střechovitým sklonem 2,5%. V 
obloucích bude příčný sklon proveden jednostranný. Z údajů diagnostiky vyplývá, že je třeba provést 
odstranění obrusné a krytové vrstvy a sanace poruch. Vzhledem k dopravnímu zatížení na horní třídě 
V je navrženo zesílení konstrukce na dopravní třídu IV. V úsecích s rozšířením komunikace je třeba 
provést kompletní konstrukci vozovky v tl. 40 mm, včetně sanace podloží. Při stavebních úpravách 
silnice budou osazeny betonové obrubníky s výškou podsádky 0,12 m a to v úsecích km 2,198 80 - 
2,269 00 vpravo v délce 79 m, v km 4, 248 00 - 4,276 00 vpravo v délce 28 m, v km 4,731 00 - 
4,786 00 vpravo v délce 55 m, v km 4,996 00 - 5,085 40 vlevo v délce 90 m, v km 7,957 70 - 8,004 
50 vpravo v délce 47 m, v km 7,986 10 - 8,004 50 vpravo v délce 19 m a v km 8,010 55 - 8,089 00 
vpravo i vlevo v celkové délce 160 m. U nástupiště autobusových zastávek v km 1,538 50 - 1,550 50 
a km 4,4458 50 - 4,470 50 vlevo i vpravo budou betonové obrubníky s výškou podsádky 0,16 m. V 
úseku km 4,814 - 4,870 40 jsou oboustranné autobusové zálivy, nástupiště jsou řešeny v 
samostatném objektu. V km 5,676 - 5,688 je vpravo autobusové nástupiště s částečným 
autobusovým zálivem. V úseku km 6,441 - 6,493 je autobusový záliv vpravo s nástupištěm. 
Dopravní značení bude kompletně vyměněno a to jak vodorovné, tak i svislé. Vodorovné značení se 
předpokládá plastem. Vzhledem k šířce komunikace, nebude provedena střední dělící čára. V celém 
úseku budou doplněny směrové sloupky, u účelových komunikací budou osazeny směrové sloupky 
Z11g. Nástupiště budou doplněna svislou DZ IJ4b. U křižovatky se silnicí č. I/37 bude proveden  
zařazovací ostrůvek, který bude lemován betonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,13 m. 
Stávající sjezdy na pozemky zůstanou zachovány, u příkopů bude doplněno zatrubnění se šikmými 
čely a povrch bude zpevněn recyklátem. Odvodnění silnice v celém úseku bude zachováno stávající 
a to příčným a podélným spádem do přilehlých příkopů, kde se bude voda vsakovat. V zastavěné 
části s chodníky bude odvodnění zachováno rovněž stávající, do uličních vpustí a následně do 
kanalizace. 

-  SO 102 - Chodníky Horní Bradlo - tento stavební objekt řeší doplnění nástupišť u autobusových 
zastávek a doplnění chodníku v Dolním Bradle. V km 0,166 90 - 0,178 90 ve Vršově je navrženo 
nástupiště vlevo ve směru staničení, zastávka bez zálivu. Bude využíváno pro oba směry. V km 
1,538 50 - 1,550 50 v Dolním Bradle jsou doplněna nástupiště u stávajících zastávek vlevo i vpravo, 
bez zálivů. Nástupiště jsou navržena vstřícně, dle současných zastávek. V úseku km 2,194 00 - 2,269 
00 v Dolním Bradle je doplněn podél školy pravostranný chodník ukončený místem pro přecházení, 
navazující na levostranný chodník. V km 4,458 50 - 4,470 50 v Travné jsou doplněna nástupiště u 
stávajících zastávek vlevo i vpravo bez zálivů a jsou navržena v místě stávajících zastávek. V km 
4,814 00 - 4,870 40 jsou oboustranné autobusové zálivy a doplněné nástupiště autobusových 
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zastávek v km 4,839 00 - 4,851 00 a v km 4,833 40 - 4,845 40. Nástupiště budou mít šířku 2,0 m a 
budou zvýšeny o 0,16 m oproti niveletě silnice. Ukončena budou obrubníkem zvýšeným oproti 
niveletě nástupiště o 0,06 m a který bude sloužit jako vodící linie. V místě nástupišť je navržen 
kontrastní pás bez hmatové úpravy a signální pás šíře 0,8 m. Chodník o šířce 1,5 m bude od silnice 
oddělen betonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,12 m. Z druhé strany bude chodník ukončen 
záhonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,06 m. Na ukončeních chodníku bude výška podsádky 
0,02 m s varovným pásem šíře 0,4 m. Chodníky a nástupiště budou v konečné úpravě provedeny z 
betonové dlažby tl. 60 mm. Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem do volného terénu u 
nástupiště a do uličních vpustí u chodníku. 

-  SO 103 - Chodníky Trhová Kamenice - tento stavební objekt řeší doplnění nástupiště u autobusové 
zastávky.  V km 5,676 - 5,688 je vpravo autobusové nástupiště s částečným autobusovým zálivem. 
V km 6,441 - 6,493 je autobusový záliv vpravo s nástupištěm. Nástupiště budou mít šířku 2,0 m a 
budou zvýšeny o 0,16 m oproti niveletě silnice. Ukončena budou obrubníkem zvýšeným oproti 
niveletě nástupiště o 0,06 m a který bude zároveň sloužit jako vodící linie. Nástupiště bude v 
konečné úpravě provedeno z betonové dlažby tl. 60 mm. Odvodnění bude příčným a podélným 
spádem na okolní terén.  

-  SO 201 - Most ev. č. 343-005 - projektová dokumentace řeší přemostění Rohozenského potoka na 
silnici č. II/343 v obci Trhová Kamenice. Nový mostní objekt je navržen na převedení silnice v 
kategorii S 6,5 s oboustranným chodníkem. Šířka silnice je navržena na 5,5 m mezi obrubníky a 
šířka obou chodníků bude 1,5 m. Niveleta silnice zůstane zachována, zmenší se stavební výška 
konstrukce mostu, světlost otvoru se nezmění a tím dojde ke zvětšení průtočného profilu. Dno toku 
bude upraveno dle požadavku CHKO kamennou dlažbou s oboustrannými kynetami pro volný 
pohyb obojživelníků. Založení rámové konstrukce je plošné na podkladní beton tl. 150 mm, na který 
bude vybudován podkladní železobetonový základ tl. 250 mm pro osazení železobetonových rámů o 
světlosti 3,0 x 2,0 m. Na rámové konstrukci bude vybudována vyrovnávací vrstva z betonu tl. 60 - 
200 mm se střechovitým skonem. U mostu jsou navržena křídla rovnoběžná s osou silnice. Základ 
bude mít šířku 1,1 m, výšku 0,8 m a délku 2,60 - 2,90 m. Dřík křídla bude mít šířku 0,6 m, délku 2,6 
- 2,9 m a výšku 1,64 - 1,92 m. Po obou stranách mostu budou na nosné konstrukci a navazujících 
křídlech vybetonovány monolitické železobetonové římsy o šířce 1,75 m s přesahem 0,25 m. Na 
římsách bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní o výšce 1,1 m. Povrch nosné konstrukce 
bude opatřen natavovacími pásy s přetažením na svislé stěny opěr. Konečný povrch na mostě bude 
proveden z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 50 mm. S objektem mostu souvisí stavební objekt SO 
101.3.  

-  SO 202 - Opěrná zeď - bude provedena v km 4,666 - 4,178 v obci Travná podél silnice č. II/343 z 
důvodu rozšíření vozovky a šikmého napojení místní komunikace. Opěrná zeď v celkové délce 52,7 
m vyrovná výškový rozdíl mezi silnicí a místní komunikací. Jedná se o železobetonovou zeď s 
výškou dříku od 0,9 - 2,0 m s kamenným obkladem a monolitickou římsou, na které bude osazeno 
dřevoocelové zábradelní svodidlo. Základ opěrné zdi je navržen ze železobetonu o šířce 1,1 m a 
výšce 0,8 m. Podkladní beton bude proveden v tl. 150 mm. Opěrná zeď bude zhotovena ze 
železobetonu a výztuž se propojí s výztuží základu. Líc dříku bude obložen lomovým kamenem 
(žula, rula apod.) s vyspárováním. Výška římsy bude 260 - 300 mm a šířka 0,9 m. Odvodnění rubu 
zdi bude provedeno plastovou trubkou DN 150 s vyústěním na okolní terén.  

-  SO 401 - Meteostanice - v souladu s § 103 odst. 1, písm. e), bod 8. tato stavba nevyžaduje stavební 
povolení a ani ohlášení stavebního úřadu. Tato stavba byla povolena v územním rozhodnutí, které 
vydal MěÚ Nasavrky - odbor výstavby dne 26. 7. 2018 pod spis. zn. S NASA 0089/39/2018-8. 

-  SO 402 Přeložka vedení CETIN - v souladu s § 103 odst. 1, písm. e), bod 4. tato stavba nevyžaduje 
stavební povolení a ani ohlášení stavebního úřadu. Tato stavba byla povolena v územním rozhodnutí, 
které vydal MěÚ Nasavrky - odbor výstavby dne 26. 7. 2018 po spis. zn. S NASA 0089/39/2018-8.  

-  SO 801 - náhradní výsadba dřevin - stromy jsou navrženy pouze v místech, kde byl splněn 
požadavek normy na zachování odstupu od silnice, případně jsou vysázeny za svodidlem. Stromy 
nezasahují do průjezdního profilu ani do rozhledových trojúhelníků. Dojde k osázení 73 ks stromů a 
jedná se o javor klen v počtu 28 ks, javor mléč 2 ks, lípa velkolistá 17 ks, dub letní 7 ks, bříza 
bělokorá 11 ks, jírovec maďal 2 ks a olše lepkavá 6 ks. Stromy budou vysázeny na pozemcích ve 
vlastnictví Obce Horní Bradlo, Městyse Trhová Kamenice a Pardubického kraje.  
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Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“), a místně příslušný podle § 11 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád"), dne 12. 11. 2018 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve 
kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání. V průběhu 
řízení speciální stavební úřad zjistil, že se stavba také dotýká pozemkové parcely číslo 3816 
v katastrálním území Trhová Kamenice, jehož vlastníkem je Ing. Josef Lebduška. Z tohoto důvodu 
speciální stavební úřad stanoví lhůtu tomuto účastníku řízení pro podání námitek, popřípadě 
důkazů a to do 

 

10 dnů po obdržení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, 
úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, ostatní dny na základě telefonické domluvy (8,00 - 14,00 
hod).). 

 

Poučení 
 

Účastník řízení může podle § 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 opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního 
zákona nepřihlíží. 

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

                                                          Štarman Jaroslav 
                                                         oprávněná úřední osoba 

  
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): 
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  
Pardubice 2 
Ing. Josef Lebduška, Čáslavská č. p. 1270, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
  
Dotčené orgány (doporučeně): 
Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského 
náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
 
  
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Chrudim  
Městský úřad Městyse Trhová Kamenice 
Obec ní úřad Horní Bradlo 
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