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VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
Obec Odřepsy, IČO 00239518, Odřepsy 72, 289 07  Libice nad Cidlinou, 
kterou zastupuje Kamil Hronovský, IČO 68459327, nar. 31.7.1976, Na Drahách 190, 533 21  
Vysoké Chvojno 

(dále jen "žadatel") podal dne 12.7.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

oprava stávajících a vybudování nových chodníků v obci Odřepsy podél silnice č. 
I/11 a č. III/3281 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3, 154, 209, 211, 233, parc. č. 386/3, 963/1, 964/1, 964/4, 
964/6, 964/23, 967/1, 967/2, 967/3, 967/5, 967/6, 967/8, 967/9, 967/10, 972/1 v katastrálním 
území Odřepsy. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen 
"společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 
- záměrem opravy stávajících a vybudování nových chodníků Odřepsy" je rekonstrukce části 

stávajících chodníků a vybudování nových chodníků v obci Odřepsy podél průtahu silnice I. 
třídy č. 11 (Poděbrady - Chlumec nad Cidlinou) a III. třídy č. 3281 směr Libice nad Cidlinou. 
Stavba se nachází v zastavěném území obce Odřepsy, staveništěm prochází silnice I/11 a 
III/3281. V části záměru SO 101 se jedná o rekonstrukci stávajícího oboustranného 
chodníku u silnice I/11. Po pravé straně silnice I/11 (směr Poděbrady) je chodník veden k 
okrajům zastavěného území, po levé straně je chodník veden od rodinného domu č.p. 60 k 
č.p. 2. Stávající chodník je v nevyhovující šířce a ve větší části vykazuje i poruchy (např. 
rozpadlá dlažba). V části SO 102 se jedná o novostavbu jednostranného chodníku podél 
silnice III. třídy č. 3281 od křižovatky s I/11 směr Libice nad Cidlinou a dále pak o 
rekonstrukci stávajícího oboustranného chodníku. Trasa je rozdělena do čtyř úseků, úseky 
jsou děleny křižovatkami s místními komunikacemi.   

- SO 101- rekonstrukce chodníku u silnice č. I/11 
- rekonstrukce stávajícího oboustranného chodníku 
- rekonstrukce autobusové zastávky včetně nového proskleného přístřešku 
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- SO 102 - novostavba jednostranného chodníku podél silnice č. III/3281 a 

rekonsktrukce stávajícího chodníku 
- novostavba nového chodníku od křižovatky se silnicí č. I/11 směr Libice nad Cidlinou v 

šířce 1,5 m, délka nového chodníku bude 145 m  
- SO 401 - přisvětlení přechodu pro chodce 
- 2 ks speciálních 150W LED svítidel určených pro přechod pro chodce    
 

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - oddělení 
stavebního úřadu a územního plánování, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích zákona č. 13/1997 Sb., 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, ve kterém 
upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci 
řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

16.11.2018. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Poděbrady, odbor 
výstavby, územního plánování a životního prostředí - oddělení stavebního úřadu a územního 
plánování, úřední dny pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod, čtvrtek 8.00 - 11.00 hod). 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 4/1, 7, 8, 15, 18, 20, 38, 39, 40/1, 40/2, 42, 61/1, 64/1, 64/2, 65, 68, 79/2, 80, 81, 83, 
84, 137, 138, 149, 152, 157, 158, 160, 161/1, 183, 185, 192, 193, 194, 195, 201, 203, 204, 
207/1, 210, 212, 213, 280, parc. č. 2/2, 7, 26/1, 31/1, 35/2, 36/1, 36/2, 72/5, 76/1, 76/2, 
81/3, 94/3, 110, 189/5, 189/12, 198/1, 412, 963/2, 964/16, 964/17, 967/7, 1034/1, 1056 v 
katastrálním území Odřepsy 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Odřepsy č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 104, č.p. 28, 
č.p. 29, č.p. 42, č.p. 82, č.p. 89, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 67, č.p. 56, 
č.p. 58, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 79, č.p. 83, č.p. 85, č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, 
č.p. 93, č.p. 95, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 107, č.p. 110, č.p. 109 a č.p. 77 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, 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 § 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 



Č.j. 0064932/VZUP/2018/JPá str. 3 

 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které 
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

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

Pánková Jana 
samostatný odborný referent - úsek stavební řád 

  
  
 
Obdrží: 
 
účastníci (dodejky) 
Kamil Hronovský, IDDS: apqb72i 
 zastoupení pro: Obec Odřepsy, Odřepsy 72, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Obec Odřepsy, IDDS: qgtam6t 
Josef Ptáček, Odřepsy č.p. 84, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Jitka Ptáčková, Odřepsy č.p. 84, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Miloš Šimůnek, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00  Praha 4-Krč 
Milena Šimůnková, Komenského č.p. 405, 281 51  Velký Osek 
Bc. Martin Švorc, Na Chmelnici č.p. 625/53, 290 01  Poděbrady II 
Miroslava Švorcová, U Bažantnice č.p. 1262, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Jan Fencl, Dvořákova č.p. 555/6, Poděbrady II, 290 01  Poděbrady 1 
Alena Fenclová, U Pergamenky č.p. 1312/5, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Zuzana Podoláková, Odřepsy č.p. 108, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Ing. Pavel Žilák, Chmelířova č.p. 283/15, Praha 9-Miškovice, 196 00  Praha 96 
 
Dalším účastníkům územního řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
se v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) o řízení s 
velkým počtem účastníků doručuje oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. 
  
dotčené orgány státní správy 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk 
Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf 
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - oddělení 
životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01  Poděbrady 1 
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, Jiřího nám. č.p. 20, 290 01  Poděbrady I 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, územní odbor Nymburk, 
IDDS: dz4aa73 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, 
IDDS: 2dtai5u 
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního  prostředí - oddělení 
stavebního úřadu a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31  Poděbrady I 
  
ostatní 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
Obecní úřad Odřepsy, 289 07  Libice nad Cidlinou 
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