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Městský úřad Svitavy 
odbor výstavby,T. G. Masaryka 35, Svitavy 

tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,DS: 6jrbphg, e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz 
 

Svitavy, dne 3. dubna 2018 
                                       

Č.j.: 61946-16/OV-com / 1386-2017  
Spisová značka: 1386-2017 
Oprávněné úřední osoby: Ing. Michaela Coufalová  
Telefon: 461 550 233 
E-mail: michaela.coufalova@svitavy.cz  

 

 

Žadatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha  

 

 
 

V EŘEJNÁ  VY H LÁ ŠKA  

Ú ZEM NÍ  RO ZH O DNUTÍ  
 

Dne 12.12.2016  podala společnost PRAGOPROJEKT, a.s., Středisko inženýrských 
činností, K Ryšánce 1668/16, 147 00  Praha 47, zastupující na základě plné moci ze dne 9.1.2015 
stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Dálnice "D 35 Janov - Opatovec". 

 

Výše uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Výrok č. 1 
 

         Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), posoudil žádost podle §§ 76 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto 
posouzení a provedeného řízení vydává podle § 79 odst. 1, § 92 odst. 1 stavebního zákona, § 67 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 
 

ú z e m n í    r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í    s t a v b y : 
 

Dálnice "D 35 Janov - Opatovec" 
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na pozemcích: 
v katastrálním území Janov u Litomyšle: parc.č. 1069/1 trvalý travní porost, 2128/6 orná 

půda, 2128/10 ostatní plocha, 2128/12 orná půda, 3246/7 ostatní plocha, 5127 ostatní plocha, 5135 
orná půda, 5148 orná půda, 5168 trvalý travní porost, 5175 orná půda, 5195 orná půda, 5228 orná 
půda, 5234 orná půda, 5244 orná půda, 5257 orná půda, 5287 trvalý travní porost, 5292 orná půda, 
5295 ostatní plocha, 5381 orná půda, 5394 orná půda, 5401 lesní pozemek, 5406 orná půda, 5415 
ostatní plocha, 5429 orná půda, 5430 lesní pozemek, 5434 orná půda, 5436 orná půda, 5449 orná 
půda, 5457 orná půda, 5478 orná půda, 5486 ostatní plocha, 5487 orná půda, 5490 orná půda, 5491 
orná půda, 5497 orná půda, 5507 orná půda, 5508 orná půda, 5521 orná půda, 5526 orná půda, 5530 
orná půda, 5534 orná půda, 5535 orná půda, 5545 orná půda, 5550 orná půda, 5554 orná půda, 5555 
orná půda, 5557 ostatní plocha, 5558 orná půda, 5559 orná půda, 5560 orná půda, 5563 lesní 
pozemek, 5564 orná půda, 5566 orná půda, 5567 orná půda, 5568 orná půda, 5570 orná půda, 5571 
orná půda, 5572 orná půda, 5577 orná půda, 5578 orná půda, 5580 orná půda, 5581 orná půda, 5582 
orná půda, 5584 orná půda, 5585 orná půda, 5587 orná půda, 5588 orná půda, 5589 orná půda, 5590 
orná půda, 5594 ostatní plocha, 5595 orná půda, 5598 orná půda, 5600 orná půda, 5603 orná půda, 
5605 orná půda, 5606 orná půda, 5608 orná půda, 5620 ostatní plocha, 5623 orná půda, 5637 ostatní 
plocha, 5680 ostatní plocha, 

v katastrálním území Čistá u Litomyšle:  parc.č. 3506/4 lesní pozemek, 3603 lesní 
pozemek, 4300/6 ostatní plocha, 6016 orná půda, 6018 ostatní plocha, 6020 ostatní plocha, 6139 
trvalý travní porost, 6140 ostatní plocha, 6500 orná půda, 6502 orná půda, 6504 orná půda, 6505 
ostatní plocha, 6506 orná půda, 6509 trvalý travní porost, 6613 lesní pozemek, 6711 orná půda, 
6725 trvalý travní porost, 6791 lesní pozemek, 6927 trvalý travní porost, 7227 orná půda, 7246 orná 
půda, 7249 orná půda, 

v katastrálním území Mikuleč: parc.č. 93/1 zahrada, 96/1 ostatní plocha, 1827/1 orná 
půda, 1986/1 ostatní plocha, 1986/3 ostatní plocha, 2084/3 ostatní plocha, 2104/31 ostatní plocha, 
2204/15 vodní plocha, 3127 ostatní plocha, 3147 orná půda, 3150 orná půda, 3155 orná půda, 3158 
trvalý travní porost, 3159 orná půda, 3162 ostatní plocha, 3163 ostatní plocha, 3164 ostatní plocha, 
3165 trvalý travní porost, 3166 ostatní plocha, 3167 ostatní plocha, 3168 ostatní plocha, 3175 orná 
půda, 3176 orná půda, 3177 orná půda, 3178 trvalý travní porost, 3182 orná půda, 3183 ostatní 
plocha, 3190 orná půda, 3201 orná půda, 3202 orná půda, 3210 orná půda, 3211 orná půda, 3212 
orná půda, 3215 trvalý travní porost, 3216 trvalý travní porost, 3217 ostatní plocha, 3218 orná půda, 
3219 orná půda, 3220 orná půda, 3221 orná půda, 3222 orná půda, 3223 orná půda, 3229 trvalý 
travní porost, 3230 trvalý travní porost, 3231 trvalý travní porost, 3232 ostatní plocha, 3254 trvalý 
travní porost, 3255 trvalý travní porost, 3256 trvalý travní porost, 3257 trvalý travní porost, 3258 
trvalý travní porost, 3272 vodní plocha, 3274 orná půda, 3281 trvalý travní porost, 3282 ostatní 
plocha, 3290 trvalý travní porost, 3291 lesní pozemek, 3292 trvalý travní porost, 3298 trvalý travní 
porost, 3299 orná půda, 3300 ostatní plocha, 3301 trvalý travní porost, 3302 trvalý travní porost, 
3303 lesní pozemek, 3306 lesní pozemek, 3309 orná půda, 

v katastrálním území Opatovec: st.p.č. 457 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1244 
ostatní plocha, 1259/1 ostatní plocha, 1969/4 ostatní plocha, 3251 orná půda, 3252 zahrada, 3279 
orná půda, 3307 orná půda, 3309 orná půda, 3310 orná půda, 3312 trvalý travní porost, 3313 orná 
půda, 3314 orná půda, 3322 trvalý travní porost, 3323 trvalý travní porost, 3336 trvalý travní 
porost, 3367 orná půda, 3371 orná půda, 3372 orná půda, 3401 orná půda, 3403 orná půda, 3425 
orná půda, 3426 orná půda, 3427 orná půda, 3430 orná půda, 3431 orná půda, 3446 trvalý travní 
porost, 3454 trvalý travní porost, 3469 trvalý travní porost, 3471 trvalý travní porost, 3490 ostatní 
plocha, 3510 ostatní plocha, 3511 vodní plocha, 3516 ostatní plocha, 3517 vodní plocha, 3518 
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ostatní plocha, 3521 ostatní plocha, 3522 ostatní plocha, 3523 ostatní plocha, 3532 ostatní plocha, 
3534 ostatní plocha, 3541 ostatní plocha, 3542 vodní plocha, 3546 ostatní plocha, 3547 ostatní 
plocha, 3555 ostatní plocha, 3557 ostatní plocha, 3558 ostatní plocha, 3559 ostatní plocha, 3560 
ostatní plocha, 3565 ostatní plocha, 3577 vodní plocha, 3596 trvalý travní porost, 3623 ostatní 
plocha, 3631 ostatní plocha, 3633 ostatní plocha, 

v katastrálním území Moravský Lačnov: parc.č. 1/1 zahrada, 1/2 ostatní plocha, st.p.č. 1 
zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 5/10 orná půda, 25/1 trvalý travní porost, st.p.č. 224 zastavěná 
plocha a nádvoří, 639 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 804/3 orná půda, 804/4 orná půda, 804/5 
orná půda, 814 zahrada, 819/2 ostatní plocha, 819/3 orná půda, 819/5 orná půda, 819/7 orná půda, 
870/5 ostatní plocha, 876/5 trvalý travní porost, 876/9 trvalý travní porost, 1885/9 ostatní plocha, 
1920/1 ostatní plocha, 1920/39 ostatní plocha, 1920/40 ostatní plocha, 1920/41 ostatní plocha, 
1925/2 ostatní plocha, 1925/3 ostatní plocha, 1927/2 ostatní plocha, 1927/8 ostatní plocha, 1927/16 
ostatní plocha, 1927/17 ostatní plocha, 1927/18 ostatní plocha, 1927/73 ostatní plocha, 1927/89 
ostatní plocha, 1928/1 ostatní plocha, 1930/3 ostatní plocha, 1930/4 ostatní plocha, 2049/2 trvalý 
travní porost, 2280/4 orná půda, 2280/6 orná půda, 2280/7 orná půda, 2280/13 orná půda, 2287/5 
orná půda, 2287/6 orná půda, 2289/7 ostatní plocha, 2289/8 ostatní plocha, 2289/9 ostatní plocha, 
2289/10 ostatní plocha, 2289/11 ostatní plocha, 2289/12 ostatní plocha, 2289/13 ostatní plocha, 
2289/14 ostatní plocha, 2289/15 ostatní plocha, 2289/16 ostatní plocha, 2289/17 ostatní plocha, 
2289/18 ostatní plocha, 2289/19 ostatní plocha, 2289/20 ostatní plocha, 2289/34 ostatní plocha, 
2289/35 ostatní plocha, 2289/36 ostatní plocha, 2289/37 ostatní plocha, 2289/38 ostatní plocha, 
2289/39 ostatní plocha, 2289/41 ostatní plocha, 2289/42 ostatní plocha, 2289/43 ostatní plocha, 
2289/44 ostatní plocha, 2293/15 orná půda, 2293/23 orná půda, 2294/16 trvalý travní porost, 2467/6 
ostatní plocha, 2467/7 ostatní plocha, 2467/11 ostatní plocha, 2467/12 ostatní plocha, 2467/14 
ostatní plocha, 2467/17 ostatní plocha, 2467/18 ostatní plocha, 2557/1 orná půda, 2557/2 orná půda, 
2557/3 orná půda, 2557/4 orná půda, 2557/5 orná půda, 2557/6 orná půda, 2557/7 orná půda, 
2557/8 orná půda, 2557/9 orná půda, 2557/10 orná půda, 2558/1 ostatní plocha, 2558/2 ostatní 
plocha, 2558/3 ostatní plocha, 2559 vodní plocha, 2578/1 orná půda, 2578/2 orná půda, 2578/3 orná 
půda, 2578/7 trvalý travní porost, 2578/8 trvalý travní porost, 2578/9 trvalý travní porost, 2578/13 
trvalý travní porost, 2578/14 trvalý travní porost, 2578/15 orná půda, 2591/2 orná půda, 2591/3 
orná půda, 2592 orná půda, 2593/1 orná půda, 2593/2 orná půda, 2593/3 orná půda, 2593/4 orná 
půda, 2593/5 orná půda, 2594/2 orná půda, 2594/3 orná půda, 2594/7 orná půda, 2666 ostatní 
plocha. 

 

a) druh a účel umisťované stavby 

- Stavba bude sloužit jako veřejná dopravní infrastruktura - dálnice D35 mezi obcemi Janov – 
Opatovec. Stavba je součástí dálnice D35 v úseku MÚK Ostrov až MÚK Staré Město, která 
svými parametry a svým vedením vyhoví uvažovanému dopravnímu zatížení a minimalizuje 
jeho dopad na životní prostředí obyvatel v celém území, ve kterém je silnice I/35 vedena. 
Neopominutelným účelem je i výrazné zvýšení bezpečnosti převažující tranzitní dopravy. Po 
dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k přetížené 
dálnici D1, čímž bude možné rozdělit dopravní zátěž z dálnice D1 mezi dvě komunikace 
stejného právního významu. Stávající silnice I/35 je vybudována jako dvoupruhová 
komunikace, šířkové uspořádání odpovídá kategoriím S9,5 nebo S11,5 dle ČSN 73 6101. 
Prochází zástavbou jednotlivých obcí, křížení se silnicemi II. a III. třídy a s místními 
komunikacemi je úrovňové, přístupy na okolní pozemky jsou zajištěny hospodářskými sjezdy 
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přímo ze silnice I/35. Po realizaci stavby zůstane zachována jako doprovodná komunikace II. 
třídy, zajišťující dopravní obsluhu území. 

- Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury určenou k rozvoji území obcí, 
kraje a státu, vymezenou ve vydané územně plánovací dokumentaci, pro kterou lze ve smyslu 
ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona odejmout či omezit práva k pozemkům a 
stavbám, potřebná pro její uskutečnění.  

 

b) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 
umisťuje 

- na pozemcích v katastrálním území Janov u Litomyšle: parc.č. 1069/1 trvalý travní porost, 
2128/6 orná půda, 2128/10 ostatní plocha, 2128/12 orná půda, 3246/7 ostatní plocha, 5127 
ostatní plocha, 5135 orná půda, 5148 orná půda, 5168 trvalý travní porost, 5175 orná půda, 
5195 orná půda, 5228 orná půda, 5234 orná půda, 5244 orná půda, 5257 orná půda, 5287 trvalý 
travní porost, 5292 orná půda, 5295 ostatní plocha, 5381 orná půda, 5394 orná půda, 5401 lesní 
pozemek, 5406 orná půda, 5415 ostatní plocha, 5429 orná půda, 5430 lesní pozemek, 5434 orná 
půda, 5436 orná půda, 5449 orná půda, 5457 orná půda, 5478 orná půda, 5486 ostatní plocha, 
5487 orná půda, 5490 orná půda, 5491 orná půda, 5497 orná půda, 5507 orná půda, 5508 orná 
půda, 5521 orná půda, 5526 orná půda, 5530 orná půda, 5534 orná půda, 5535 orná půda, 5545 
orná půda, 5550 orná půda, 5554 orná půda, 5555 orná půda, 5557 ostatní plocha, 5558 orná 
půda, 5559 orná půda, 5560 orná půda, 5563 lesní pozemek, 5564 orná půda, 5566 orná půda, 
5567 orná půda, 5568 orná půda, 5570 orná půda, 5571 orná půda, 5572 orná půda, 5577 orná 
půda, 5578 orná půda, 5580 orná půda, 5581 orná půda, 5582 orná půda, 5584 orná půda, 5585 
orná půda, 5587 orná půda, 5588 orná půda, 5589 orná půda, 5590 orná půda, 5594 ostatní 
plocha, 5595 orná půda, 5598 orná půda, 5600 orná půda, 5603 orná půda, 5605 orná půda, 
5606 orná půda, 5608 orná půda, 5620 ostatní plocha, 5623 orná půda, 5637 ostatní plocha, 
5680 ostatní plocha, 

- v katastrálním území Čistá u Litomyšle:  parc.č. 3506/4 lesní pozemek, 3603 lesní pozemek, 
4300/6 ostatní plocha, 6016 orná půda, 6018 ostatní plocha, 6020 ostatní plocha, 6139 trvalý 
travní porost, 6140 ostatní plocha, 6500 orná půda, 6502 orná půda, 6504 orná půda, 6505 
ostatní plocha, 6506 orná půda, 6509 trvalý travní porost, 6613 lesní pozemek, 6711 orná půda, 
6725 trvalý travní porost, 6791 lesní pozemek, 6927 trvalý travní porost, 7227 orná půda, 7246 
orná půda, 7249 orná půda, 

- v katastrálním území Mikuleč: parc.č. 93/1 zahrada, 96/1 ostatní plocha, 1827/1 orná půda, 
1986/1 ostatní plocha, 1986/3 ostatní plocha, 2084/3 ostatní plocha, 2104/31 ostatní plocha, 
2204/15 vodní plocha, 3127 ostatní plocha, 3147 orná půda, 3150 orná půda, 3155 orná půda, 
3158 trvalý travní porost, 3159 orná půda, 3162 ostatní plocha, 3163 ostatní plocha, 3164 
ostatní plocha, 3165 trvalý travní porost, 3166 ostatní plocha, 3167 ostatní plocha, 3168 ostatní 
plocha, 3175 orná půda, 3176 orná půda, 3177 orná půda, 3178 trvalý travní porost, 3182 orná 
půda, 3183 ostatní plocha, 3190 orná půda, 3201 orná půda, 3202 orná půda, 3210 orná půda, 
3211 orná půda, 3212 orná půda, 3215 trvalý travní porost, 3216 trvalý travní porost, 3217 
ostatní plocha, 3218 orná půda, 3219 orná půda, 3220 orná půda, 3221 orná půda, 3222 orná 
půda, 3223 orná půda, 3229 trvalý travní porost, 3230 trvalý travní porost, 3231 trvalý travní 
porost, 3232 ostatní plocha, 3254 trvalý travní porost, 3255 trvalý travní porost, 3256 trvalý 
travní porost, 3257 trvalý travní porost, 3258 trvalý travní porost, 3272 vodní plocha, 3274 orná 
půda, 3281 trvalý travní porost, 3282 ostatní plocha, 3290 trvalý travní porost, 3291 lesní 
pozemek, 3292 trvalý travní porost, 3298 trvalý travní porost, 3299 orná půda, 3300 ostatní 
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plocha, 3301 trvalý travní porost, 3302 trvalý travní porost, 3303 lesní pozemek, 3306 lesní 
pozemek, 3309 orná půda, 

- v katastrálním území Opatovec: st.p.č. 457 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1244 ostatní 
plocha, 1259/1 ostatní plocha, 1969/4 ostatní plocha, 3251 orná půda, 3252 zahrada, 3279 orná 
půda, 3307 orná půda, 3309 orná půda, 3310 orná půda, 3312 trvalý travní porost, 3313 orná 
půda, 3314 orná půda, 3322 trvalý travní porost, 3323 trvalý travní porost, 3336 trvalý travní 
porost, 3367 orná půda, 3371 orná půda, 3372 orná půda, 3401 orná půda, 3403 orná půda, 3425 
orná půda, 3426 orná půda, 3427 orná půda, 3430 orná půda, 3431 orná půda, 3446 trvalý travní 
porost, 3454 trvalý travní porost, 3469 trvalý travní porost, 3471 trvalý travní porost, 3490 
ostatní plocha, 3510 ostatní plocha, 3511 vodní plocha, 3516 ostatní plocha, 3517 vodní plocha, 
3518 ostatní plocha, 3521 ostatní plocha, 3522 ostatní plocha, 3523 ostatní plocha, 3532 ostatní 
plocha, 3534 ostatní plocha, 3541 ostatní plocha, 3542 vodní plocha, 3546 ostatní plocha, 3547 
ostatní plocha, 3555 ostatní plocha, 3557 ostatní plocha, 3558 ostatní plocha, 3559 ostatní 
plocha, 3560 ostatní plocha, 3565 ostatní plocha, 3577 vodní plocha, 3596 trvalý travní porost, 
3623 ostatní plocha, 3631 ostatní plocha, 3633 ostatní plocha, 

- v katastrálním území Moravský Lačnov: parc.č. 1/1 zahrada, 1/2 ostatní plocha, st.p.č. 1 
zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 5/10 orná půda, 25/1 trvalý travní porost, st.p.č. 224 
zastavěná plocha a nádvoří, 639 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 804/3 orná půda, 804/4 orná 
půda, 804/5 orná půda, 814 zahrada, 819/2 ostatní plocha, 819/3 orná půda, 819/5 orná půda, 
819/7 orná půda, 870/5 ostatní plocha, 876/5 trvalý travní porost, 876/9 trvalý travní porost, 
1885/9 ostatní plocha, 1920/1 ostatní plocha, 1920/39 ostatní plocha, 1920/40 ostatní plocha, 
1920/41 ostatní plocha, 1925/2 ostatní plocha, 1925/3 ostatní plocha, 1927/2 ostatní plocha, 
1927/8 ostatní plocha, 1927/16 ostatní plocha, 1927/17 ostatní plocha, 1927/18 ostatní plocha, 
1927/73 ostatní plocha, 1927/89 ostatní plocha, 1928/1 ostatní plocha, 1930/3 ostatní plocha, 
1930/4 ostatní plocha, 2049/2 trvalý travní porost, 2280/4 orná půda, 2280/6 orná půda, 2280/7 
orná půda, 2280/13 orná půda, 2287/5 orná půda, 2287/6 orná půda, 2289/7 ostatní plocha, 
2289/8 ostatní plocha, 2289/9 ostatní plocha, 2289/10 ostatní plocha, 2289/11 ostatní plocha, 
2289/12 ostatní plocha, 2289/13 ostatní plocha, 2289/14 ostatní plocha, 2289/15 ostatní plocha, 
2289/16 ostatní plocha, 2289/17 ostatní plocha, 2289/18 ostatní plocha, 2289/19 ostatní plocha, 
2289/20 ostatní plocha, 2289/34 ostatní plocha, 2289/35 ostatní plocha, 2289/36 ostatní plocha, 
2289/37 ostatní plocha, 2289/38 ostatní plocha, 2289/39 ostatní plocha, 2289/41 ostatní plocha, 
2289/42 ostatní plocha, 2289/43 ostatní plocha, 2289/44 ostatní plocha, 2293/15 orná půda, 
2293/23 orná půda, 2294/16 trvalý travní porost, 2467/6 ostatní plocha, 2467/7 ostatní plocha, 
2467/11 ostatní plocha, 2467/12 ostatní plocha, 2467/14 ostatní plocha, 2467/17 ostatní plocha, 
2467/18 ostatní plocha, 2557/1 orná půda, 2557/2 orná půda, 2557/3 orná půda, 2557/4 orná 
půda, 2557/5 orná půda, 2557/6 orná půda, 2557/7 orná půda, 2557/8 orná půda, 2557/9 orná 
půda, 2557/10 orná půda, 2558/1 ostatní plocha, 2558/2 ostatní plocha, 2558/3 ostatní plocha, 
2559 vodní plocha, 2578/1 orná půda, 2578/2 orná půda, 2578/3 orná půda, 2578/7 trvalý travní 
porost, 2578/8 trvalý travní porost, 2578/9 trvalý travní porost, 2578/13 trvalý travní porost, 
2578/14 trvalý travní porost, 2578/15 orná půda, 2591/2 orná půda, 2591/3 orná půda, 2592 
orná půda, 2593/1 orná půda, 2593/2 orná půda, 2593/3 orná půda, 2593/4 orná půda, 2593/5 
orná půda, 2594/2 orná půda, 2594/3 orná půda, 2594/7 orná půda, 2666 ostatní plocha. 
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c) umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních 
staveb 

- Začátek stavby navazuje na stavbu D35, 3507 Litomyšl - Janov a končí v prostoru obce 
Opatovec, kde navazuje na další připravovanou stavbu D35, 3509 Opatovec – Staré Město. Od 
Janova je trasa dálnice D35 vedena v souběhu se silnicí I/35 k osadě Gajer, kterou obchází po 
jejím jižním okraji. Dále pokračuje stále v souběhu se sil. I/35 severně nad obcí Mikuleč, v lesní 
oblasti „Spálený les“ překračuje Mikulečský potok a následně po jižním okraji obchází osadu 
Nový Valdek. V poslední části trasa směřuje východním směrem a prochází mezi obcemi 
Opatovec a Svitavy, kde se napojuje na následující úsek D35 Opatovec – Staré Město. Silnice 
I/35 zůstane zachována jako doprovodná komunikace II. třídy. Celá trasa dálnice D35 je 
navržena mimo zastavěná území, převážně se jedná o zemědělsky obhospodařované pozemky, 
které jsou z velké části meliorovány. V několika místech dochází ke křížení s vodotečemi, z 
nichž nejvýznamnějšími je Mikulečský potok. Tyto vodoteče jsou ve správě Povodí Labe. Trasa 
dálnice D35 kříží u Opatovce železniční trať Brno - Česká Třebová, která je součástí I. 
tranzitního železničního koridoru mezi Děčínem a Břeclaví. Kontakt stavby s jednotlivými 
prvky územního systému ekologické stability je řešen technickými prostředky (mostní objekty, 
ekodukty atp.). Styk dálnice s obytnou zástavbou byl posouzen z hlediska vlivu hluku, 
eliminace negativních vlivů je řešena jednotlivými objekty protihlukových stěn. Výstavba 
jednotlivých objektů nevyžaduje žádné demolice stávajících budov. Z terénního hlediska je 
území mírně zvlněné, v místě záměru se nadmořská výška terénu pohybuje v rozmezí mezi 440 
- 516 m n. m. 

- Umístění stavby bude v souladu s grafickou přílohou, která tvoří nedílnou přílohu tohoto 
územního rozhodnutí. 

 

d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a 
základní údaje o její kapacitě, 

- Novostavba dálnice D35 v km 62,720 – 74,463, mezi obcemi Janov a Opatovec. 
- Stavba dálnice se v ZÚ (v km 62,750) napojuje na předcházející úsek D35, 3507 Litomyšl - 

Janov a v KÚ (v km 74,463) je ukončena napojením na stavbu navazujícího úseku D35, 3509 
Opatovec – Staré Město. V rámci stavby dojde k vybudování dvou mimoúrovňových 
křižovatek, MÚK Mikuleč v km 68,310 a MÚK Opatovec v km 74,120, železničního mostu na 
trati Svitavy - Česká Třebová v km 233,0, dále k výstavbě přeložek silnic I.-III. tříd, výstavbě 
dálničních a silničních mostů a ekoduktů, nového odvodnění dálnice vč. meliorací, k úpravě 
sdělovacích kabelů, kabelů elektro silnoproudu i slaboproudu, vodovodů, plynovodů a výstavbě 
oplocení a protihlukových opatření. Celá stavba je napojena na stáv. sil. I/35, I/43, II/366 a síť. 
sil. III. tříd a místních komunikací. Výstavba dálnice D35 umožní převedení tranzitní dopravy 
mimo průjezdní úseky obcí, zkvalitní dopravní propojení, sníží intenzity dopravy na stáv. sil. 
I/35 a negativní vlivy dopravy jako jsou automobilové emise, prašnost, hluk a vibrace. Zároveň 
dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu. 

 
 

Základní údaje o stavbě a její kapacitě  (předpokládané kapacitní údaje)                
Dálnice D35 – kategorie R25,5/120:délka: 11 713 m 
Větve mimoúrovňové křižovatky: délka: 2 387 m 
Silnice I,II,III. tř. - kat. S11,5; 9,5; 7,5: délka: 6 379 m 
Polní cesty kat. P4/30, P6/30: délka: 11 736 m 
Provizorní komunikace: délka: 2 994 m 
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Křižovatky úrovňové: počet: 2 ks 
Křižovatky mimoúrovňové: počet: 2 ks 
Nástupiště žel. trati: počet: 2 ks 
Zemní práce: výkop: 1 213 144 m3     násypy: 1 104 427 m3 

                                                             sejmutí ornice: 245 024 m3 

                                                             skrývka drnových vrstev: 12 089 m3 

                                                             skrývka lesní hrabanky: 7 902 m3 

                                                             potřeba ornice pro stavbu: 149 974 m3                                                            
Mostní objekty: 
- na trase D35: počet: 7 ks                   celková délka: 626 m 
                                                             celková plocha: 19 169 m2 

                                                              

- nadjezdy nad D35:počet: 4 ks           celková délka: 379 m 
                                                             celková plocha: 4 864 m2 

                                                              

- mosty mimo D35: počet: 1 ks            celková délka: 46 m 
                                                              celková plocha: 627 m2 

                                                            

- železniční mosty: počet: 1 ks             celková délka: 73 m 
                                                              celková plocha: 564 m2 

                                                             

- ekodukty: počet: 2 ks                         celková délka: 94 m 
                                                              celková plocha: 1 828,00 m2 

                                                             

Protihlukové stěny: počet: 8 ks             délka: 3 946 m 
                                                               plocha: 18 353 m2                                                              

Demolice mostů: počet: 1 ks 
Demolice budov: počet: 0 ks 
Přeložky a úpravy inženýrských sítí: 
- vodovodní řady: 1 167 m 
- kanalizace silniční: 10 600 m 
- ostatní trubní odpady: 1 530 m 
- dešťová usazovací nádrž: 3 ks 
- retenční nádrže: 3 ks 
- meliorace – odhad potrubí: 2 900 m 
- přeložky vodotečí: 760 m 
- vedení VN – vrchní vedení: 30 m 
- vedení NN – kabelové vedení: 2 439 m 
- VO – demontáž 1 ks 
- vedení slaboproudu – metalické kabely: 125 m 
- vedení slaboproudu – optické kabely: 20 000 m 
- vedení slaboproudu – trubky HDPE: 2 785 m 
- vedení slaboproudu – demontáž metal. kabelů: 2 500 m 
- vedení VN (dráhy): 940 m 
- VO ČD: 22 ks 
- VTL plynovody: 4 125 m 
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Stavba je členěna na stavební objekty a provozní soubory: 
SO 08- 001 Demolice mostu na sil. I/35 v km 67,980  
SO 08- 101 Hlavní trasa  
SO 08- 102 Přeložka silnice I/35 v km 66,500 - 69,000  
SO 08- 103 Přeložka silnice I/35 v km 72,200 - 73,200  
SO 08- 104 Úprava silnice I/43  
SO 08- 110 MÚK Mikuleč  
SO 08- 111 MÚK Opatovec  
SO 08- 120 Přeložka silnice II/366  
SO 08- 121 Přeložka silnice III/36022  
SO 08- 122 Přeložka silnice III/03532 v km 69,520  
SO 08- 123 Přeložka sil. III/03532 v km 70,620  
SO 08- 124 Přeložka sil. III/03532 v km 73,625  
SO 08- 125 Přeložka účelové komunikace v km 69,520  
SO 08- 140 Sjezd k DUN v km 71,80  
SO 08- 141 Sjezd k DUN v km 73,50 
SO 08- 150 Polní cesta vpravo v km 62,750 - 66,073  
SO 08- 151 Úprava polní cesty v km 63,685  
SO 08- 152 Úprava polní cesty v km 64,310  
SO 08- 153 Polní cesta vpravo v km 66,073 - 66,800  
SO 08- 154 Polní cesta vlevo v km 66,700 - 67,796  
SO 08- 155 Polní cesta vlevo v km 67,796 - 69,100  
SO 08- 156 Polní cesta vlevo v km 69,520 - 70,500  
SO 08- 157 Polní cesta vlevo v km 70,500 - 70,600  
SO 08- 158 Polní cesta v km 70,700  
SO 08- 159 Polní cesta vpravo v km 70,750 - 71,100  
SO 08- 160 Polní cesta vpravo v km 71,100 - 72,113  
SO 08- 161 Polní cesta vpravo v km 72,113 - 73,000 
SO 08- 162 Polní cesta vlevo v km 72,800 - 73,585 
SO 08- 163 Polní cesta vlevo v km 74,225 - 74,463  
SO 08- 170 Provizorní komunikace  
SO 08- 180 Dopravně inženýrská opatření  
SO 08- 190 Dopravní značení D35  
SO 08- 201 Most na D35 v km 63,685  
SO 08- 202 Most na D35 v km 64,310  
SO 08- 203 Most na D35 v km 68,310  
SO 08- 204 Most na D35 v km 69,520  
SO 08- 205 Most na D35 v km 70,625  
SO 08- 206 Most na D35 v km 71,900  
SO 08- 207 Most na D35 v km 74,396  
SO 08- 220 Nadjezd nad D35 v km 66,690  
SO 08- 221 Ekodukt v km 67,500  
SO 08- 222 Nadjezd nad D35 v km 72,865  
SO 08- 223 Nadjezd nad D35 v km 73,575  
SO 08- 224 Nadjezd nad D35 v km 74,120  
SO 08- 230 Železniční most žkm 233,017 přes D35  
SO 08- 240 Ekodukt na přeložce sil. I/35 v km 67,500  
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SO 08- 241 Most na sil. I/43 přes vodoteč  
SO 08- 301 Dešťová kanalizace D35, km 62,75-66,60  
SO 08- 302 Dešťová kanalizace D35, km 66,60-70,40  
SO 08- 303 Dešťová kanalizace D35, km 70,40-71,80  
SO 08- 304 Dešťová kanalizace D35, km 71,80-73,50  
SO 08- 305 Dešťová kanalizace D35, km 73,50-74,40  
SO 08- 306 Dešťová kanalizace D35, km 74,40-74,47  
SO 08- 311 Odpad RN v km 70,40  
SO 08- 312 Odpad RN v km 71,80  
SO 08- 313 Odpad RN v km 73,50  
SO 08- 321 Přeložka Koclířovské strouhy v km 74,39  
SO 08- 322 Úprava Lačnovského potoka  
SO 08- 323 Přeložka Mikulečského potoka  
SO 08- 330 Úprava odvodnění v MÚK Mikuleč  
SO 08- 331 Úprava odvodnění v km 69,5  
SO 08- 341 Přeložka vodovodu DN200 LT v km 65,40  
SO 08- 342 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 65,60  
SO 08- 343 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 66,90  
SO 08- 344 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 67,30  
SO 08- 345 Přeložka vodovodní přípojky PVC 90 v km 73,60  
SO 08- 361 Areál RN a DUN v km 70,40  
SO 08- 362 Areál RN a DUN v km 71,80  
SO 08- 363 Areál RN a DUN v km 73,50  
SO 08- 381 Úpravy meliorací  
SO 08- 410 Náhrada vedení nn v km 73,6 trafostanicí  
SO 08- 430 Úprava veřejného osvětlení ČSPH Benzina v km 65,7  
SO 08- 431 Přeložka kabelů vodovodního řadu km 65,35 až 65,6  
SO 08- 432 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 65,6  
SO 08- 433 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 66,5  
SO 08- 434 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 66,6 až 66,95  
SO 08- 435 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 67,3  
SO 08- 450 Demontáž dálkových kabelů CETIN  
SO 08- 461 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 64,280  
SO 08- 463 Přeložka optických kabelů CETIN km 66,900 až 68,500  
SO 08- 464 Přeložka optických kabelů CETIN km 73,620  
SO 08- 490.1 Kabelová přípojka NN 1kV pro SOS-DIS v km 64,863  
SO 08- 490.2 Kabelová přípojka NN 1kV pro SOS-DIS v km 69,453  
SO 08- 490.3 Kabelová přípojka NN 1kV pro SOS-DIS v km 73,619  
SO 08- 491 Systém SOS - DIS D35, kabelové vedení  
SO 08- 492 Systém SOS - DIS D35, hlásky  
SO 08- 493 Systém SOS - DIS D35, šachty a prostupy  
SO 08- 494 Systém SOS - DIS D35, trubky pro optické kabely  
SO 08- 495 Systém SOS - DIS D35, meteostanice  
SO 08- 496 Systém SOS - DIS D35, automatické sčítače dopravy  
SO 08- 497 Systém SOS - DIS D35, kamerový dohled  
SO 08- 498 Systém SOS - DIS D35, optické kabely  
SO 08- 499.1 Systém SOS - DIS D35, dálniční informační systém DIS  
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SO 08- 499.3 Elektroinstalace estakády SO 08-205  
SO 08- 499.4 EZS estakády SO 08-205  
SO 08- 510 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 62,750  
SO 08- 511 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 65,220 - 66,670  
SO 08- 512 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 68,100 - 68,310  
SO 08- 513 Přeložka VTL plynovodu DN350 v km 68,770 - 70,300  
SO 08- 514 Přeložka VTL plynovodu DN150 v km 72,950  
SO 08- 661 Žel. trať Brno - Č. Třebová, provizorní přeložka, žel. spodek  
SO 08- 662 Žel. trať Brno - Č. Třebová, provizorní přeložka, žel. svršek  
SO 08- 663 Žel. trať Brno - Č. Třebová, def. úpravy žel. spodku  
SO 08- 664 Žel. trať Brno - Č. Třebová, def. úpravy žel. svršku  
SO 08- 665 Zast. Svitavy-Lačnov, nástupiště  
SO 08- 671 Žel. trať Brno - Č. Třebová, provizorní úpravy trakčního vedení  
SO 08- 672 Žel. trať Brno - Č. Třebová, definitivní úpravy trakčního vedení  
SO 08- 673 Žel. trať Brno - Č. Třebová, provizorní přeložka kabelů 6kV  
SO 08- 674 Žel. trať Brno - Č. Třebová, def. přeložka kabelů 6kV . 
SO 08- 675 Žel. trať Brno - Č. Třebová, provizorní přeložka kabelů 22kV  
SO 08- 676 Žel. trať Brno - Č. Třebová, def. přeložka kabelů 22kV  
SO 08- 679 Zast. Svitavy-Lačnov,osvětlení 
PS 08- 691 Žel. trať Brno - Č. Třebová, provizorní úpravy zabezp. zařízení   
PS 08- 692 Žel. trať Brno - Č. Třebová, def. úpravy zabezp. zařízení  
PS 08- 693 Žel. trať Brno - Č. Třebová, proviz. přeložky sdělovacích kabelů SŽDC  
PS 08- 694 Žel. trať Brno - Č. Třebová, def. přeložky sdělovacích kabelů SŽDC. 
PS 08- 695 Žel. trať Brno - Č. Třebová, proviz. přeložky kabelů ČD Telematika  
PS 08- 696 Žel. trať Brno - Č. Třebová, def. přeložky kabelů ČD Telematika ČD Telematika 
PS 08- 697 Zast. Svitavy-Lačnov, rozhlas  
PS 08- 698 Zast. Svitavy-Lačnov, informační systém  
SO 08- 760 PHS v km 64,491 - 65,371 vlevo  
SO 08- 761 PHS v km 66,749 - 67,325 vlevo  
SO 08- 762 PHS v km 69,120 - 69,468 vpravo  
SO 08- 763 PHS v km 70,414 - 70,857 vlevo  
SO 08- 764 PHS v km 71,857 - 72,257 vlevo  
SO 08- 765 PHS v km 73,187 - 73,840 vlevo  
SO 08- 766 PHS v km 73,487 - 73,696 vpravo  
SO 08- 781 Stěna proti střetu ptactva v km 70,414 - 70,856 vpravo  
SO 08- 801 Vegetační úpravy  
SO 08- 810 Příprava území  
SO 08- 820 Rekultivace silnic 
SO 08- 830 Rekultivace ploch dočasného záboru  
SO 08- 860 Oplocení D35  
SO 08- 870 Deponie zeminy v km 71,085 – 71, 800 vlevo  
SO 08- 900 Ochrana D35 před vandalismem a zcizováním majetku státu 
 

e) vymezení území dotčeného vlivy stavby 

Stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním řízení posuzována, ovlivní dotčené a 
sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv 
dotčených osob. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že pozemky určené pro vlastní 
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stavbu:  v katastrálním území Janov u Litomyšle: parc.č. 1069/1 trvalý travní porost, 2128/6 orná 
půda, 2128/10 ostatní plocha, 2128/12 orná půda, 3246/7 ostatní plocha, 5127 ostatní plocha, 5135 
orná půda, 5148 orná půda, 5168 trvalý travní porost, 5175 orná půda, 5195 orná půda, 5228 orná 
půda, 5234 orná půda, 5244 orná půda, 5257 orná půda, 5287 trvalý travní porost, 5292 orná půda, 
5295 ostatní plocha, 5381 orná půda, 5394 orná půda, 5401 lesní pozemek, 5406 orná půda, 5415 
ostatní plocha, 5429 orná půda, 5430 lesní pozemek, 5434 orná půda, 5436 orná půda, 5449 orná 
půda, 5457 orná půda, 5478 orná půda, 5486 ostatní plocha, 5487 orná půda, 5490 orná půda, 5491 
orná půda, 5497 orná půda, 5507 orná půda, 5508 orná půda, 5521 orná půda, 5526 orná půda, 5530 
orná půda, 5534 orná půda, 5535 orná půda, 5545 orná půda, 5550 orná půda, 5554 orná půda, 5555 
orná půda, 5557 ostatní plocha, 5558 orná půda, 5559 orná půda, 5560 orná půda, 5563 lesní 
pozemek, 5564 orná půda, 5566 orná půda, 5567 orná půda, 5568 orná půda, 5570 orná půda, 5571 
orná půda, 5572 orná půda, 5577 orná půda, 5578 orná půda, 5580 orná půda, 5581 orná půda, 5582 
orná půda, 5584 orná půda, 5585 orná půda, 5587 orná půda, 5588 orná půda, 5589 orná půda, 5590 
orná půda, 5594 ostatní plocha, 5595 orná půda, 5598 orná půda, 5600 orná půda, 5603 orná půda, 
5605 orná půda, 5606 orná půda, 5608 orná půda, 5620 ostatní plocha, 5623 orná půda, 5637 ostatní 
plocha, 5680 ostatní plocha, v katastrálním území Čistá u Litomyšle:  parc.č. 3506/4 lesní 
pozemek, 3603 lesní pozemek, 4300/6 ostatní plocha, 6016 orná půda, 6018 ostatní plocha, 6020 
ostatní plocha, 6139 trvalý travní porost, 6140 ostatní plocha, 6500 orná půda, 6502 orná půda, 
6504 orná půda, 6505 ostatní plocha, 6506 orná půda, 6509 trvalý travní porost, 6613 lesní 
pozemek, 6711 orná půda, 6725 trvalý travní porost, 6791 lesní pozemek, 6927 trvalý travní porost, 
7227 orná půda, 7246 orná půda, 7249 orná půda, v katastrálním území Mikuleč: parc.č. 93/1 
zahrada, 96/1 ostatní plocha, 1827/1 orná půda, 1986/1 ostatní plocha, 1986/3 ostatní plocha, 
2084/3 ostatní plocha, 2104/31 ostatní plocha, 2204/15 vodní plocha, 3127 ostatní plocha, 3147 
orná půda, 3150 orná půda, 3155 orná půda, 3158 trvalý travní porost, 3159 orná půda, 3162 ostatní 
plocha, 3163 ostatní plocha, 3164 ostatní plocha, 3165 trvalý travní porost, 3166 ostatní plocha, 
3167 ostatní plocha, 3168 ostatní plocha, 3175 orná půda, 3176 orná půda, 3177 orná půda, 3178 
trvalý travní porost, 3182 orná půda, 3183 ostatní plocha, 3190 orná půda, 3201 orná půda, 3202 
orná půda, 3210 orná půda, 3211 orná půda, 3212 orná půda, 3215 trvalý travní porost, 3216 trvalý 
travní porost, 3217 ostatní plocha, 3218 orná půda, 3219 orná půda, 3220 orná půda, 3221 orná 
půda, 3222 orná půda, 3223 orná půda, 3229 trvalý travní porost, 3230 trvalý travní porost, 3231 
trvalý travní porost, 3232 ostatní plocha, 3254 trvalý travní porost, 3255 trvalý travní porost, 3256 
trvalý travní porost, 3257 trvalý travní porost, 3258 trvalý travní porost, 3272 vodní plocha, 3274 
orná půda, 3281 trvalý travní porost, 3282 ostatní plocha, 3290 trvalý travní porost, 3291 lesní 
pozemek, 3292 trvalý travní porost, 3298 trvalý travní porost, 3299 orná půda, 3300 ostatní plocha, 
3301 trvalý travní porost, 3302 trvalý travní porost, 3303 lesní pozemek, 3306 lesní pozemek, 3309 
orná půda, v katastrálním území Opatovec: st.p.č. 457 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1244 
ostatní plocha, 1259/1 ostatní plocha, 1969/4 ostatní plocha, 3251 orná půda, 3252 zahrada, 3279 
orná půda, 3307 orná půda, 3309 orná půda, 3310 orná půda, 3312 trvalý travní porost, 3313 orná 
půda, 3314 orná půda, 3322 trvalý travní porost, 3323 trvalý travní porost, 3336 trvalý travní 
porost, 3367 orná půda, 3371 orná půda, 3372 orná půda, 3401 orná půda, 3403 orná půda, 3425 
orná půda, 3426 orná půda, 3427 orná půda, 3430 orná půda, 3431 orná půda, 3446 trvalý travní 
porost, 3454 trvalý travní porost, 3469 trvalý travní porost, 3471 trvalý travní porost, 3490 ostatní 
plocha, 3510 ostatní plocha, 3511 vodní plocha, 3516 ostatní plocha, 3517 vodní plocha, 3518 
ostatní plocha, 3521 ostatní plocha, 3522 ostatní plocha, 3523 ostatní plocha, 3532 ostatní plocha, 
3534 ostatní plocha, 3541 ostatní plocha, 3542 vodní plocha, 3546 ostatní plocha, 3547 ostatní 
plocha, 3555 ostatní plocha, 3557 ostatní plocha, 3558 ostatní plocha, 3559 ostatní plocha, 3560 
ostatní plocha, 3565 ostatní plocha, 3577 vodní plocha, 3596 trvalý travní porost, 3623 ostatní 
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plocha, 3631 ostatní plocha, 3633 ostatní plocha, v katastrálním území Moravský Lačnov: parc.č. 
1/1 zahrada, 1/2 ostatní plocha, st.p.č. 1 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 5/10 orná půda, 25/1 
trvalý travní porost, st.p.č. 224 zastavěná plocha a nádvoří, 639 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 
804/3 orná půda, 804/4 orná půda, 804/5 orná půda, 814 zahrada, 819/2 ostatní plocha, 819/3 orná 
půda, 819/5 orná půda, 819/7 orná půda, 870/5 ostatní plocha, 876/5 trvalý travní porost, 876/9 
trvalý travní porost, 1885/9 ostatní plocha, 1920/1 ostatní plocha, 1920/39 ostatní plocha, 1920/40 
ostatní plocha, 1920/41 ostatní plocha, 1925/2 ostatní plocha, 1925/3 ostatní plocha, 1927/2 ostatní 
plocha, 1927/8 ostatní plocha, 1927/16 ostatní plocha, 1927/17 ostatní plocha, 1927/18 ostatní 
plocha, 1927/73 ostatní plocha, 1927/89 ostatní plocha, 1928/1 ostatní plocha, 1930/3 ostatní 
plocha, 1930/4 ostatní plocha, 2049/2 trvalý travní porost, 2280/4 orná půda, 2280/6 orná půda, 
2280/7 orná půda, 2280/13 orná půda, 2287/5 orná půda, 2287/6 orná půda, 2289/7 ostatní plocha, 
2289/8 ostatní plocha, 2289/9 ostatní plocha, 2289/10 ostatní plocha, 2289/11 ostatní plocha, 
2289/12 ostatní plocha, 2289/13 ostatní plocha, 2289/14 ostatní plocha, 2289/15 ostatní plocha, 
2289/16 ostatní plocha, 2289/17 ostatní plocha, 2289/18 ostatní plocha, 2289/19 ostatní plocha, 
2289/20 ostatní plocha, 2289/34 ostatní plocha, 2289/35 ostatní plocha, 2289/36 ostatní plocha, 
2289/37 ostatní plocha, 2289/38 ostatní plocha, 2289/39 ostatní plocha, 2289/41 ostatní plocha, 
2289/42 ostatní plocha, 2289/43 ostatní plocha, 2289/44 ostatní plocha, 2293/15 orná půda, 2293/23 
orná půda, 2294/16 trvalý travní porost, 2467/6 ostatní plocha, 2467/7 ostatní plocha, 2467/11 
ostatní plocha, 2467/12 ostatní plocha, 2467/14 ostatní plocha, 2467/17 ostatní plocha, 2467/18 
ostatní plocha, 2557/1 orná půda, 2557/2 orná půda, 2557/3 orná půda, 2557/4 orná půda, 2557/5 
orná půda, 2557/6 orná půda, 2557/7 orná půda, 2557/8 orná půda, 2557/9 orná půda, 2557/10 orná 
půda, 2558/1 ostatní plocha, 2558/2 ostatní plocha, 2558/3 ostatní plocha, 2559 vodní plocha, 
2578/1 orná půda, 2578/2 orná půda, 2578/3 orná půda, 2578/7 trvalý travní porost, 2578/8 trvalý 
travní porost, 2578/9 trvalý travní porost, 2578/13 trvalý travní porost, 2578/14 trvalý travní porost, 
2578/15 orná půda, 2591/2 orná půda, 2591/3 orná půda, 2592 orná půda, 2593/1 orná půda, 2593/2 
orná půda, 2593/3 orná půda, 2593/4 orná půda, 2593/5 orná půda, 2594/2 orná půda, 2594/3 orná 
půda, 2594/7 orná půda, 2666 ostatní plocha a sousední pozemky parc.č. 3506/2, 3515/2, 3606, 
3622, 3657/2, 3680, 3869/1, 3870/2, 6017, 6019, 6228, 6501, 7245, 7247, 7248, 7250 v 
katastrálním území Čistá u Litomyšle, st.p.č. 573, parc.č. 1095, 1096, 2128/4, 2128/5, 3276/2, 
3311/22, 5092, 5146, 5273, 5288, 5290, 5322, 5376, 5384, 5386, 5402, 5405, 5411, 5412, 5419, 
5432, 5433, 5445, 5495, 5525, 5539, 5540, 5541, 5542, 5574, 5579, 5628 v katastrálním území 
Janov u Litomyšle, st.p.č. 1, parc.č. 2, 7, 12, 14, 15, 16/2, 34, 37/4, 80/1, 98, 761/5, 782/1, 782/6, 
904/1, 904/5, 1939/2, 1939/3, 1939/11, 1939/12, 1939/13, 1942, 1943/1, 1985/3, 2050/43, 2050/44, 
2204/2, 2204/16, 3140, 3143, 3156, 3157, 3224, 3225, 3273, 3297, 3304 v katastrálním území 
Mikuleč, 5/5, 5/9, 6/4, 8/2, 809/2, 844/2, 844/3, 844/6, 844/7, 844/8, 849/3, 849/4, 870/6, 877, 
1837/10, 1885/11, 1920/20, 1927/10, 1927/13, 1927/22, 1927/27, 1927/30, 1927/31, 1927/33, 
1927/34, 1927/71, 1931/2, 1933/4, 1937/1, 1937/2, 2052/2, 2280/3, 2280/8, 2289/2, 2289/22, 
2293/14, 2294/17, 2467/8, 2467/15, 2560, 2578/11, 2591/1, 2594/4 v katastrálním území Moravský 
Lačnov, 746/1, 772, 1257/2, 1258, 1963/1, 1966/2, 1969/1, 3242, 3243, 3244, 3272, 3281, 3311, 
3324, 3337, 3370, 3402, 3405, 3422, 3424, 3432, 3433, 3470, 3472, 3473, 3505, 3515, 3530, 3533, 
3535, 3543, 3561, 3587, 3595, 3604, 3630 v katastrálním území Opatovec, budou přímo dotčeny 
vlivy navrhované stavby. 

 
 
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemcích: v katastrálním území Janov u Litomyšle: parc.č. 1069/1 

trvalý travní porost, 2128/6 orná půda, 2128/10 ostatní plocha, 2128/12 orná půda, 3246/7 
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ostatní plocha, 5127 ostatní plocha, 5135 orná půda, 5148 orná půda, 5168 trvalý travní porost, 
5175 orná půda, 5195 orná půda, 5228 orná půda, 5234 orná půda, 5244 orná půda, 5257 orná 
půda, 5287 trvalý travní porost, 5292 orná půda, 5295 ostatní plocha, 5381 orná půda, 5394 
orná půda, 5401 lesní pozemek, 5406 orná půda, 5415 ostatní plocha, 5429 orná půda, 5430 
lesní pozemek, 5434 orná půda, 5436 orná půda, 5449 orná půda, 5457 orná půda, 5478 orná 
půda, 5486 ostatní plocha, 5487 orná půda, 5490 orná půda, 5491 orná půda, 5497 orná půda, 
5507 orná půda, 5508 orná půda, 5521 orná půda, 5526 orná půda, 5530 orná půda, 5534 orná 
půda, 5535 orná půda, 5545 orná půda, 5550 orná půda, 5554 orná půda, 5555 orná půda, 5557 
ostatní plocha, 5558 orná půda, 5559 orná půda, 5560 orná půda, 5563 lesní pozemek, 5564 
orná půda, 5566 orná půda, 5567 orná půda, 5568 orná půda, 5570 orná půda, 5571 orná půda, 
5572 orná půda, 5577 orná půda, 5578 orná půda, 5580 orná půda, 5581 orná půda, 5582 orná 
půda, 5584 orná půda, 5585 orná půda, 5587 orná půda, 5588 orná půda, 5589 orná půda, 5590 
orná půda, 5594 ostatní plocha, 5595 orná půda, 5598 orná půda, 5600 orná půda, 5603 orná 
půda, 5605 orná půda, 5606 orná půda, 5608 orná půda, 5620 ostatní plocha, 5623 orná půda, 
5637 ostatní plocha, 5680 ostatní plocha,v katastrálním území Čistá u Litomyšle:  parc.č. 
3506/4 lesní pozemek, 3603 lesní pozemek, 4300/6 ostatní plocha, 6016 orná půda, 6018 ostatní 
plocha, 6020 ostatní plocha, 6139 trvalý travní porost, 6140 ostatní plocha, 6500 orná půda, 
6502 orná půda, 6504 orná půda, 6505 ostatní plocha, 6506 orná půda, 6509 trvalý travní 
porost, 6613 lesní pozemek, 6711 orná půda, 6725 trvalý travní porost, 6791 lesní pozemek, 
6927 trvalý travní porost, 7227 orná půda, 7246 orná půda, 7249 orná půda,v katastrálním 
území Mikuleč: parc.č. 93/1 zahrada, 96/1 ostatní plocha, 1827/1 orná půda, 1986/1 ostatní 
plocha, 1986/3 ostatní plocha, 2084/3 ostatní plocha, 2104/31 ostatní plocha, 2204/15 vodní 
plocha, 3127 ostatní plocha, 3147 orná půda, 3150 orná půda, 3155 orná půda, 3158 trvalý 
travní porost, 3159 orná půda, 3162 ostatní plocha, 3163 ostatní plocha, 3164 ostatní plocha, 
3165 trvalý travní porost, 3166 ostatní plocha, 3167 ostatní plocha, 3168 ostatní plocha, 3175 
orná půda, 3176 orná půda, 3177 orná půda, 3178 trvalý travní porost, 3182 orná půda, 3183 
ostatní plocha, 3190 orná půda, 3201 orná půda, 3202 orná půda, 3210 orná půda, 3211 orná 
půda, 3212 orná půda, 3215 trvalý travní porost, 3216 trvalý travní porost, 3217 ostatní plocha, 
3218 orná půda, 3219 orná půda, 3220 orná půda, 3221 orná půda, 3222 orná půda, 3223 orná 
půda, 3229 trvalý travní porost, 3230 trvalý travní porost, 3231 trvalý travní porost, 3232 ostatní 
plocha, 3254 trvalý travní porost, 3255 trvalý travní porost, 3256 trvalý travní porost, 3257 
trvalý travní porost, 3258 trvalý travní porost, 3272 vodní plocha, 3274 orná půda, 3281 trvalý 
travní porost, 3282 ostatní plocha, 3290 trvalý travní porost, 3291 lesní pozemek, 3292 trvalý 
travní porost, 3298 trvalý travní porost, 3299 orná půda, 3300 ostatní plocha, 3301 trvalý travní 
porost, 3302 trvalý travní porost, 3303 lesní pozemek, 3306 lesní pozemek, 3309 orná 
půda,v katastrálním území Opatovec: st.p.č. 457 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1244 
ostatní plocha, 1259/1 ostatní plocha, 1969/4 ostatní plocha, 3251 orná půda, 3252 zahrada, 
3279 orná půda, 3307 orná půda, 3309 orná půda, 3310 orná půda, 3312 trvalý travní porost, 
3313 orná půda, 3314 orná půda, 3322 trvalý travní porost, 3323 trvalý travní porost, 3336 
trvalý travní porost, 3367 orná půda, 3371 orná půda, 3372 orná půda, 3401 orná půda, 3403 
orná půda, 3425 orná půda, 3426 orná půda, 3427 orná půda, 3430 orná půda, 3431 orná půda, 
3446 trvalý travní porost, 3454 trvalý travní porost, 3469 trvalý travní porost, 3471 trvalý travní 
porost, 3490 ostatní plocha, 3510 ostatní plocha, 3511 vodní plocha, 3516 ostatní plocha, 3517 
vodní plocha, 3518 ostatní plocha, 3521 ostatní plocha, 3522 ostatní plocha, 3523 ostatní 
plocha, 3532 ostatní plocha, 3534 ostatní plocha, 3541 ostatní plocha, 3542 vodní plocha, 3546 
ostatní plocha, 3547 ostatní plocha, 3555 ostatní plocha, 3557 ostatní plocha, 3558 ostatní 
plocha, 3559 ostatní plocha, 3560 ostatní plocha, 3565 ostatní plocha, 3577 vodní plocha, 3596 
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trvalý travní porost, 3623 ostatní plocha, 3631 ostatní plocha, 3633 ostatní 
plocha,v katastrálním území Moravský Lačnov: parc.č. 1/1 zahrada, 1/2 ostatní plocha, st.p.č. 
1 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 5/10 orná půda, 25/1 trvalý travní porost, st.p.č. 224 
zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 639 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 804/3 orná půda, 
804/4 orná půda, 804/5 orná půda, 814 zahrada, 819/2 ostatní plocha, 819/3 orná půda, 819/5 
orná půda, 819/7 orná půda, 870/5 ostatní plocha, 876/5 trvalý travní porost, 876/9 trvalý travní 
porost, 1885/9 ostatní plocha, 1920/1 ostatní plocha, 1920/39 ostatní plocha, 1920/40 ostatní 
plocha, 1920/41 ostatní plocha, 1925/2 ostatní plocha, 1925/3 ostatní plocha, 1927/2 ostatní 
plocha, 1927/8 ostatní plocha, 1927/16 ostatní plocha, 1927/17 ostatní plocha, 1927/18 ostatní 
plocha, 1927/73 ostatní plocha, 1927/89 ostatní plocha, 1928/1 ostatní plocha, 1930/3 ostatní 
plocha, 1930/4 ostatní plocha, 2049/2 trvalý travní porost, 2280/4 orná půda, 2280/6 orná půda, 
2280/7 orná půda, 2280/13 orná půda, 2287/5 orná půda, 2287/6 orná půda, 2289/7 ostatní 
plocha, 2289/8 ostatní plocha, 2289/9 ostatní plocha, 2289/10 ostatní plocha, 2289/11 ostatní 
plocha, 2289/12 ostatní plocha, 2289/13 ostatní plocha, 2289/14 ostatní plocha, 2289/15 ostatní 
plocha, 2289/16 ostatní plocha, 2289/17 ostatní plocha, 2289/18 ostatní plocha, 2289/19 ostatní 
plocha, 2289/20 ostatní plocha, 2289/34 ostatní plocha, 2289/35 ostatní plocha, 2289/36 ostatní 
plocha, 2289/37 ostatní plocha, 2289/38 ostatní plocha, 2289/39 ostatní plocha, 2289/41 ostatní 
plocha, 2289/42 ostatní plocha, 2289/43 ostatní plocha, 2289/44 ostatní plocha, 2293/15 orná 
půda, 2293/23 orná půda, 2294/16 trvalý travní porost, 2467/6 ostatní plocha, 2467/7 ostatní 
plocha, 2467/11 ostatní plocha, 2467/12 ostatní plocha, 2467/14 ostatní plocha, 2467/17 ostatní 
plocha, 2467/18 ostatní plocha, 2557/1 orná půda, 2557/2 orná půda, 2557/3 orná půda, 2557/4 
orná půda, 2557/5 orná půda, 2557/6 orná půda, 2557/7 orná půda, 2557/8 orná půda, 2557/9 
orná půda, 2557/10 orná půda, 2558/1 ostatní plocha, 2558/2 ostatní plocha, 2558/3 ostatní 
plocha, 2559 vodní plocha, 2578/1 orná půda, 2578/2 orná půda, 2578/3 orná půda, 2578/7 
trvalý travní porost, 2578/8 trvalý travní porost, 2578/9 trvalý travní porost, 2578/13 trvalý 
travní porost, 2578/14 trvalý travní porost, 2578/15 orná půda, 2591/2 orná půda, 2591/3 orná 
půda, 2592 orná půda, 2593/1 orná půda, 2593/2 orná půda, 2593/3 orná půda, 2593/4 orná 
půda, 2593/5 orná půda, 2594/2 orná půda, 2594/3 orná půda, 2594/7 orná půda, 2666 ostatní 
plocha jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto územního 
rozhodnutí. 

2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou jako zodpovědný hlavní projektant 
vypracoval Ing. Zbyněk Karásek, ČKAIT 10331, obor autorizace: Dopravní stavby, případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Tato projektová 
dokumentace byla stavebním úřadem ověřena v tomto řízení a bude žadateli zaslána po nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

3. Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění.  
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6. Stavebník je povinen ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 
platném znění, tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. – adresa AV ČR, Letenská 
4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cs.cz a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V této věci 
je možné obrátit se na Regionální muzeum v Litomyšli (www.rml.cz). 

7. Při provádění prací a zpracování dalších stupňů projektové dokumentace je nutné respektovat 
stávající ochranná pásma stávající dopravní a technické infrastruktury. Zásah do těchto 
ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků dotčené dopravní a technické 
infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené vlastníky dopravní a 
technické  infrastruktury, které jsou stanoveny v jednotlivých stanoviscích, která jsou součástí 
dokladové části ověřené projektové dokumentace, a to: 

a) stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a 
technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., č.j. 5001400760 ze dne 8.11.2016. 

b) stanovisko k záměru přeložky VTL plynovodu společnosti GasNet, s.r.o., jako 
provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený 
GridServices, s.r.o., č.j. 5001424895 ze dne 14.12.2016. 

c) stanovisko k přeložce VTL plynovodu společnosti GasNet, s.r.o., jako provozovatele 
distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., č.j. 
5001425760 ze dne 15.12.2016. 

d) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1089968202 ze dne 4.11.2016. 

e) souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., .č.j. 1090356453 ze dne 5.12.2016. 

f) vyjádření k přeložce vedení velmi V1121-VVN 110kV společnosti ČEZ Distribuce,a.s. č.j. 
8120058377 ze dne 7.2.2017. 

g) souhlas s výjimkou z ochranného pásma vedení velmi vysokého napětí 110kV, V1121 
v úseku stožáru č. 84-85 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. MAR/6/3/17/1 ze dne 
6.3.2017. 

h) stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. POS-Li841/16 ze dne 25.11.2016. 

i) vyjádření společnosti VHOS a.s., č.j. Ing.MN/2016/9004327 ze dne 14.11.2016 a 
Ing.MN/2017/9004720 ze dne 21.2.2017. 

j) souhrnné stanovisko společnosti ČD – Telematika a.s., č.j. 14603/2016-O ze dne 
24.10.2016.  

k) stanovisko Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč, bez č.j. ze 
dne 29.11.2016. 

l) budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace č.j. 11089/2017-SŽDC-OŘ HRK-ÚT ze dne 9.3.2017: 

- před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o výpůjčce pro dočasné stavební 
zábory, 

- investor před vydáním stavebního povolení požádá o převod části pozemku p.č. 1928/1 
v k.ú. Moravský Lačnov zatíženého stavbou komunikace pro trvalý stavební zábor. Na dobu 
do realizace převodu bude uzavřena smlouva o výpůjčce, 

- veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení. 
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- Pro další stupeň a zpracování PD budou splněny následující podmínky: 

- PD bude zpracovaná v souladu s Pokynem generálního ředitele č. 4/2015 – je nutné 
zpracovat stavební objekty v majetku SŽDC v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. 
upřesněnou směrnicí GŘ č. 11/2006. 

- vyvolané investice  - příslušné definitivní stavební objekty budou na základě „Smlouvy o 
bezúplatném předání technického zhodnocení dráhy“ předány SŽDC OŘ HKR. 

- budou oboustranně vypořádány majetkoprávní vztahy. 

- součástí nového žel. mostu bude kabelová trasa zhotovená jako kabelovod (plastový 
multikanál, nebo hladkostěnné trubky) s revizními šachtami ve vzdálenosti max. 40 m nebo 
jako povrchová trasa z kabelových pochozích žlabů. Dále je nutné posouzení změny 
zabezpečení přejezdu (přidání výstražníků pro chodce ve směrech k nástupištím). 

- provozní přeložky kabelů budou navrženy tak, aby byl zajištěn plně funkční stávající 
obousměrný autoblok, úpravy poloh výstražníků ve směrech k nástupištím). 

- provizorní přeložky kabelů budou navrženy tak, aby byl zajištěn plně funkční stávající 
obousměrný autoblok, úpravy poloh výstražníků u přejezdu v žkm 233,178 s možným 
požadavkem na posouzení DÚ – resp. rozhodnutí DÚ o změně zabezpečení, požadavek na 
změnu tabulek dotčených přejezdů i souvisejícího situačního schéma v následujících 
projektovém stupni – projektu. 

- dojde ke styku s telekomunikačním vedením SŽDC, s.o. TÚDC Praha a ČD Telematika, 
která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005Sb. o elektronických 
komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika a.s. č.j. 14603/2006-O ze dne 16.11.2016. 
V PD bude zapracováno: na kabelech musí být před a po překládce provedeno příslušné 
kontrolní měření. Spojky musí být označeny markery. Nová trasa bude geodeticky zaměřena 
a bude provedena oprava kabelové knihy plánů. 

- před realizací stavby musí být sepsána smlouva mezi investorem a SŽDC s.o., TÚDC 
PRAHA o vynucené přeložce podzemního telekomunikačního vedení. Pokud by byla nová 
trasa umístěna mimo pozemky v majetku SŽDC s.o., je nutné vyřešit věcné břemeno včetně 
zápisu do katastru nemovitostí. 

- inženýrské sítě musí být překládány tak, aby došlo k minimálnímu přerušení jejich provozu. 

- v části PD F.10 – 5.5 Orientační systém: vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o „novou 
povinnost“ – žádáme v tomto bodě doplnit i problematiku sektorů. 

- technologie prací bude navržena tak, aby po celou dobu stavby byl zajištěn průjezdný průřez 
a volný schůdný a manipulační prostor – nebo přijata příslušná předpisová opatření. Na 
stavbě nesmí být použity rádiové  systémy, které jsou určené pro provozování dráhy, nebo 
ty, které by je rušily. Osvětlení stavby musí být řešeno tak, aby nebyla jakýmkoli způsobem 
ovlivněna viditelnost návěstidel. Bude řešeno zabezpečení stavby iv době zhoršených 
povětrnostních podmínek. 

- u jednotlivých stavebních postupů je nutné zajistit viditelnost návěstidel, na stavbě je nutné 
zakázat používání takových osvětlení, které jsou podobné návěstem dle SŽDC D1 Dopra 
návěstní předpis. 

- technologie prací bude navržena tak, aby byl zachován stálý přístup a příjezd (včetně 
nákladní automobilové techniky) k drážnímu tělesu, na provozovaná nástupiště a k zařízení 
sloužícímu k provozu dráhy. 
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- technologie prací bude navržena tak, aby byl zajištěn přístup složek IZS po dobu výstavby 
k drážnímu tělesu. 

- u jednotlivých stavebních postupů požadujeme určit případná omezení jízd vlaků 
s mimořádnými zásilkami, nebezpečným nákladem, případně omezení jízd vlaků 
kombinované dopravy. 

- do PD bude doložen návrh ZKPP na základě realizované kopané sondy. 

- v části PD  -SO 08-661 a SO 08-663 : 

- Úpravu GPK požadujeme i v oblasti nových nástupišť. 

- V dalším stupni požadujeme doložit řezy za opěrou mostu, ze kterých bude 
zřejmé odvodnění oblasti ZKPP v oblasti křídel. 

- V místě přejezdu není zřejmé, jak je stávající odvodnění napojeno na nový stav, 
proto je nutné zakreslit příp. upravit odvodnění přejezdu. 

- Zábradlí na čele nástupiště zasahuje do rozhledů na přejezdu. Zábradlí bude 
navrženo vhodné konstrukce, tak aby neztěžovalo rozhledové poměry, a zároveň 
terén za zábradlím bude upraven tak, aby nehrozil pád z výšky. 

- V dalším stupni požadujeme doložit podílný profil definitivního stavu a to 
zejména z důvodu zakreslení nového odvodnění a úpravy stávajícího. Řezy  - 
doplňte v popisu min. tl. kol. lože. žkm 232,960 - kabelové trasy ve stezce 
budou uloženy pouze v souladu s předpisem S4, ne v kopaných rýhách příp. je 
vymístěte mimo stezky. Žkm 233,992 – v dalším stupni bude doloženo stabilitní 
posouzení pažení. Žkm 233,080 – kabelová trasa bude uložena dle S4. Žkm  
233,320 – popište tělesa nástupiště a konstrukci. 

- rozhledové poměry na přejezdu musí vyhovovat platným normám a předpisům a nesmí být 
stavbou negativně ovlivněny, ani případnou změnou polohy přístřešků pro cestující. 

- v PD pro stavební řízení bude uvedeno: 

- v TZ je uvedena šikmost mostu 77,23°. Nejedná se však o šikmost, ale o úhel 
křížení. Most je kolmý. 

- v TZ není uvedena návrhová rychlost v oblasti mostu. Vzhledem k navržení 
vMP 3,0 předpokládáme, že bud větší než 120 km/h. rychlost je nutno uvést do 
PD. 

- v TZ k POV je na str. 19 zřejmě uvedená špatná rychlost. Má být „50 km/h 
(jízda kolem pracovního místa)“ a ne „50km/h“. 

- do části F.10 Dokumentace pro projednání s dráhou, čl. 8 povozní a dopravní 
technologie bude zpracován následující text: Všechny výluky musí být řádně 
projednány se SŽDC zastoupenou správcem OČ HKR, řádně naplánovány a 
následně realizovány ve smyslu interních předpisů SŽDC, především základního 
předpisu SŽDC D1 (Dopravní předpis) a předpisu SŽDC D7/2 (Organizování 
výlukových činností). Dále musí být uzavřen smluvní vztah o provedení výluk 
s odborem operativního řízení a výluk. 

- bude posouzena propustnost vyloučeného úseku, vliv výluk na kapacitu dráhy 
v řešeném úseku ve vztahu k současné, ale i výhledové dopravě v tomto úseku, 
včetně návrhu nákresného jízdního řádu pro jednokolejný provoz v daném 
úseku. Zvláště upozorňujeme na doložení dopravní technologie, ze které bude 
zřejmé, že navržené provizorní opatření jednokolejného mezistaničního provozu 
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s omezením rychlosti bude pro vyhovující pro převedení daného rozsahu 
dopravy. Zpracování vlivu omezení rozsahu omezení je zásadní pro plánování 
termínu výluky a následnou tvorbu opatření k výluce. 

-  v části PD – SO 08-665 – na nástupišti doplňte mobiliář. 

- SO a PS železničního svršku budou vytyčovány z železničního bodového pole (ŽBP). ŽBP 
splňující TKP je k dispozici na OCD SŽG Praha. 

- během realizace stavby dojde ke zničení dvou ŽBP č. 516 a 517 v TÚ 2002.  Tyto body jsou 
stabilizovány vrtulemi v základech TV 87 a TV 93. Před započetím stavebních prací 
požadujeme jejich přeložení. 

- měření pro vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
(GDSPS) bude navázána na ŽBP a splňovat následující předpisy: 

- SŽDC M20/MP005 –„Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka“. 

- Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č. 01/2012 – „opatření 
k zaměřování objektů ŽDC“ 

- TKP –„Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah“. 

-  v části PD – Organizace výstavby bude stanoven harmonogram prací s určením rozsahu 
výluk. Výluky a/nebo omezení rychlosti kolem pracovního místa budou realizovány na 
náklady investora. 

- do PD je nutné doplnit posouzení propustnosti vyloučeného úseku, vliv výluk na kapacitu 
dráhy v řešeném úseku ve vztahu k současné, ale i výhledové dopravě v tomto úseku, včetně  
návrhu nákresného jízdního řádu pro jednokolejný provoz v daném úseku. Zvláště 
upozorňujeme na doložení dopravní technologie, ze které bude zřejmé, že navržené 
provizorní opatření jednokolejného mezistaničního provozu s omezením rychlosti bude pro 
vyhovující pro převedení daného rozsahu dopravy. Zpracování vlivu omezení rozsahu 
omezení je zásadní pro plánování termínu výluky a následnou tvorbu opatření k výluce. 

- stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být 
navrženy z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozívním 
účinkům bludných proudů. 

- PD pro stavební řízení bude zpracována na základě: hláška č. 177/1995 Sb. stavební a 
technický řád drah, technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, SŽDC D1 
dopravní a návěstní předpis, SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, SŽDC E11 
Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC, SŽDC Bp1 Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví pro práci, SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace 
zabezpečení požární ochrany SŽDC, ČSN EN 50119 ed.2, ČSN EN 50367 ed.2, ČSN 34 
1530 ed.2, ČSN EN 50122 – 1 ed.2 a dalších příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC 
vše v platném znění. 

- požadujeme, aby naše organizace byla přizvána k projednání jednotlivých projektových 
stupňů na výrobních výborech v rámci jejich zpracování. 

m) souhlas s odchylným řešením, které vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 
31536/18200/2016 ze dne 15.12.2016. 

n) budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje, č.j. SÚSPK/9112/2016/1 ze dne 27.12.2016: 
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- opravy dotčených vozovek stavbou a na objízdných trasách v případě jejích poškození při 
provádění stavebních prací a staveništní dopravy, budou opraveny na náklady investora 
stavby dle pokynu správce komunikace (vedoucí cestmistr Svitavy, pracovník majetkové 
správy Litomyšl), 

- na projednávání dopravního řešení (objízdné trasy) před zahájením stavby přizvat správce 
pozemní komunikace (pracovník majetkové správy Litomyšl), 

- investor na své náklady zajistí a provede úpravu dopravního značení na pozemcích 
komunikacích dotčených uvedením do silničního provozu stavby „D 35 Janov – Opatovec“ 
na základě vydaného stanovení místní úpravy na PK příslušným odborem dopravy, 

- přizvat zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Svitavy, pracovník majetkové 
správy Litomyšl) k předání staveniště, zahájení stavebních prací a dále na kontrolní dny 
stavby, 

- provést monitoring stavu vozovek ve vlastnictví Pardubického kraje v prostoru budoucí 
stavby na objízdných trasách za účelem opravy vozovek v případě jejích poškození při 
provádění stavebních prací a staveništní dopravy, monitoring bude předán správci 
komunikace (vedoucí cestmistr Svitavy, pracovník majetkové správy Litomyšl) před 
zahájením stavebních prací, 

- k stavebním objektům (SO 08-120 – přeložka III/03532 v km 69,520, SO 08-223-nadjezd 
nad D35 v km 73,575 dle předložené projektové dokumentace při jejich předání a převzetí 
Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje po dokončení uvedené 
stavby, 

- SO 08-220 nadjezd nad D35 v km 66,690, SO 08-222 nadjezd nad D35 v km 72,865 a SO 
08-240 ekodukt na přeložce I/43 přes vodoteč – nepřevezme do vlastnictví Pardubický kraj, 

- aby součástí stavby bylo vypracování geometrického plánu pro účely majetkového 
vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové 
správy v Litomyšli, 

- smluvní vztahy k vlastnickému převodu nově vzniklých objektů v rámci stavby budou 
řešeny s Odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického 
kraje,  

- investor/zhotovitel stavby požádá příslušný úřad o zvláštní užívání pozemní komunikace, 

- stanovisko dokumentačního výboru je k obsahové stránce projektu, není odsouhlasením 
technického řešení, za navržené technické řešení odpovídá projektant, 

- stanovisko dokumentačního výboru nenahrazuje postup podle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích ve věci povolení zvláštního užívání silnic pro umístění 
inženýrských sítí a provádění stavebních prací, 

- navazující stupeň projektové dokumentace bude rozdělen na stavební objekty, jejichž 
předmětem bude budoucí vlastnictví a správcovství, 

- aby investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, 
požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, o 
uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby, 

- odvodnění komunikací ve vlastnictví Pardubického kraje v místě stavby bude navrženo 
takové, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnic, 

- úsek silnice III/03532 přeřadit do silniční sítě místních komunikací a to v úseku od II/366 po 
napojení I/35, 
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- svislé a vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou. 

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu ze dne 14.11.2016, č.j. 717/2016-910-IPK/2: 

a) navržená MÚK Mikuleč (včetně souvisejících úprav dosavadní silnice I/35 a silnice II/366, 
obnášejících zrušení současného mimoúrovňového připojení a výstavbu okružní křižovatky 
v novém místě) nebude realizována současně se stavbou D 35, resp. bude realizována pouze 
v případě, že k tomu vzniknou objektivní důvody. 

9. Bude dodrženo stanovisko Ministerstva vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství ze dne 21.11.2016, č.j. 
MV-85953-5/OBP-2016. 

10. Bude dodrženo vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a 
krajiny ze dne 9.12.2016, č.j. 72586/ENV/16; 5041/610/16. 

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany, odboru ochrany 
územních zájmů, sekce ekonomická a majetková ze dne 6.1.2017, č.j. 57411/2016-8201-OÚZ-
PCE: 

a) bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, 
aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO 
v souladu s § 175 stavebního zákona, 

b) v případě zahájení akce žádám o zaslání termínu zahájení a ukončení stavby odpovědné 
osobě Ing. Janu Horákovi, tel.: 724 605 148, email: mníc@army.cz, 

c) v případě obnovy nebo přeložky vysokého napětí žádám poslat PD na naši adresu. 

12. Budou dodrženy podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaný Ministerstvem 
životního prostředí, odborem obecné ochrany přírody a krajiny ze dne 29.6.2017 č.j. 
2554/ENV/17157/610/17: 

a) hranice plochy trvalého  dočasného záboru zemědělské půdy bude před započetím prací 
vytyčena v terénu. Odnímaná plocha zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby 
nedocházelo k poškozovaní okolní zemědělské půdy. 

b) realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a 
k omezení jejich přístupnosti. V případě negativního dotčení okolních zemědělských 
pozemků a zemědělských účelových komunikací bude neprodleně zajištěna odpovídající 
náhrada. 

c) z celé plochy trvalého záboru bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy o 
předpokládaném objemu 255 204 m3 a z plochy dočasného záboru o předpokládaném 
objemu 1 909 m3 . Skrývka hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin nebude 
provedena (de výsledků pedologického průzkumu). 

d) návrh na využití skrývek uvedených v bodu c) je následující: 

- část skrývky kulturních vrstev půdy o předpokládaném objemu cca 153 107 m3  je určena 
pro využité k ohumusování ploch v rámci stavby. 

- část skrývky kulturních vrstev půdy o předpokládaném objemu cca 1 917 m3 je určena pro 
rekultivaci dočasně odňaté zemědělské půdy a lesních pozemků. 

- zbývající část skrývky kulturních vrstev půdy o předpokládaném obejmu cca 90 000 m3  

bude určena k rozprostření na zemědělsky obhospodařované pozemky. Návrh zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků určených pro rozprostření uvedeného množství skrývky 
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kulturních vrstev půdy bude nejpozději před vydáním povolení podle zvláštního právního 
předpisu, na základě kterého bude povoleno provedení skrývky kulturních vrstev půdy, 
předložen ministerstvu ke schválení. 

e) o činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 
zúrodnění schopných zemin, jejich dočasným uložením, ošetřováním a využitím bude veden 
protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny veškeré skutečnosti nezbytné pro 
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin podle § 10 odst. 2 
vyhlášky č. 13/1994Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Deník bude při případné kontrole dodržování 
podmínek tohoto souhlasu předložen orgánu  ochrany ZPF. 

f) bezprostředně po skončení účelu nezemědělského využití dočasné odňaté půdy zahájit 
rekultivace dotčených ploch podle schváleného plánu rekultivace. 

g) v souladu s ust. § 11 odst. 2 vyhlášky bude po celou dobu provádění rekultivace veden 
protokol (provozní deník). Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude 
oznámeno ministerstvu, že rekultivace byla ukončena. 

h) záměr zasahuje do odvodňovacího systému. Požadujeme zajistit, v případě jeho negativního 
dotčení, funkčnost systému odvodnění na okolní zemědělské půdě. 

13. Bude dodrženo stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství ze dne 16.12.2016 č.j. ODSH-86044/2016-Li. 

14. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a 
silničního hospodářství ze dne 14.2.2017, č.j. ODSH-6496/2017-Li: 

a) místo a způsob připojení: 

- připojení k silnici I/35: 

- cca v km 66,65 hlavní trasy – připojení SO 08 – 154 – polní cesta vlevo v km 66,700-67,796 

- cca v km 66,90 hlavní trasy – připojení SO 08 – 153 – polní cesta vpravo v km 66,073- 
67,800 

- cca v km 67,40 hlavní trasy – připojení SO 08 – 121 – přeložka silnice III/36022  

- cca v km 68,35 hlavní trasy – připojení SO 08 – 120 – přeložka silnice II/366 

- cca v km 69,40 hlavní trasy – připojení SO 08 – 122 – přeložka silnice III/03532 v km 
69,520 

- cca v km 70,70 hlavní trasy – připojení SO 08 – 123 – přeložka silnice III/03532 v km 
70,620 

- cca v km 72,50 hlavní trasy – připojení SO 08 – 162 – polní cesta vlevo v km 72,800 – 
73,585 

- cca v km 72,80 hlavní trasy – připojení SO 08 – 161 – polní cesta vpravo v km 72,113 – 
73,000 

- cca v km 67,20 hlavní trasy – připojení hospodářského sjezdu 

- cca v km 67, 80 hlavní trasy – připojení hospodářského sjezdu 

- cca v km 68,86 hlavní trasy – připojení hospodářského sjezdu 

- cca v km 70,30 hlavní trasy – připojení areálu RN a DUN 

- cca v km 72,10 hlavní trasy – připojení hospodářského sjezdu 

- cca v km 72,25 hlavní trasy – připojení hospodářského sjezdu 
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-  připojení I/43: 

- cca v km 74,00 hlavni trasy – připojení SO 08 – 111 – větve C, D MÚK Opatovec 

- cca v km 74,00 hlavni trasy – připojení SO 08 – 163 – polní cesta vlevo v km 74,225-74,463 

- výše uvedená připojení pozemních komunikací budou provedena podle schválené 
dokumentace pro územní řízení (DÚR), kterou zpracovala společnost PRAGOPROJEKT, 
a.s., v 08/2016, pod názvem D 35 Janov – Opatovec (č.zak. 15-326-0). Situace připojení 
jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

b) důvod připojení pozemních komunikací a sjezdů na silnic I.třídy: v souvislosti s navrženou 
veřejně prospěšnou tavbou dálnice D 35 v km 62,720 – 74,463 (mezi obcemi Janov a 
Opatovec) dojde k vybudování některých přeložek silnic I.-III.třídy, polních cest a 
hospodářských sjezdů, které budou nově napojeny na silnici I/35 a I/43. 

c) provedení připojení pozemních komunikací a sjezdů a jejich návrhové parametry musí 
odpovídat ust. § 11 a § 12 vyhl.č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích a dále ustanovení ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek, pro rychlost 
v=90km/h. 

d) křižovatky silnic budou provedeny v parametrech dle ČSN 73 6102 – projektování 
křižovatek na pozemních komunikacích. Poloměry směrových oblouků křižovatek budou 
navrženy ČSN 73 6102, ed. 2, čl. 5.2.4.2.3. (platnost od 02/2008). Připojení pozemní 
komunikace musí plynule navazovat na niveletu silnice, nesmí tvořit dopravní závadu na 
silnic a překážku pro pluhování; šířka a parametry připojení musí umožňovat vozidlům 
plynulé odbočení ze silnice a zároveň plynulý nájezd na ní. 

e) u sjezdu budou splněny podmínky vyplývající z čl. 11.9. ČSN 73 6101; pro polní cesty 
podmínky z ČSN 73 619 čl. 11.2. 

f) čela propustkům připojenými pozemními komunikacemi a sjezdy nesmí být kolmá; budou 
se sklonem max. 1:1 nebo mírnějším. 

g) rozhledy na křižovatkách musí vždy odpovídat ČSN 73 6102 pro uspořádání A podle čl. 
5.2.9.2.2 pro skupinu vozidel odpovídající skladbě dopravního proudu na vedlejší 
komunikaci. Silniční zádržné systémy umístěn v rozhledových polích pro vozidla skupiny 1 
musí být vymístěny tak, aby nepřekážely v rozhledu. Tam, kde bude možné zajistit rozhledy 
podle uspořádání B (km cca 70,70 D 35), bude tento rozhled zajištěn (odstranění vegetace, 
přiměřenými terénními úpravami apod.). 

h) konstrukce napojení pozemní komunikace v prostoru daném vlečnými křivkami nejdelších 
předpokládaných vozidel musí být dimenzována pro předpokládané zatížení silničními 
vozidly. Povrch připojené polní cesty musí být proveden v bezprašné, lehce čistitelné úpravě 
(živice, beton, dlažba apod.), a to v délce min. 20 m od hrany silnice. Jednotlivé konstrukční 
vrstvy v místě napojení pozemních komunikací a sjezdů na silnici musí být provedeny 
stupňovitě s přesahem cca 20 – 25 cm na stávající vozovku (pokud nebude stavba připojení 
provedena současně s výstavbou přeložky I/35). Spára krytové vrstvy bude ošetřena 
dodatečným proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

i) zřízením komunikačního napojení a jeho užíváním nesmí být ohrožena dotčená silnice a to 
ze jména sváděním a odtékáním vod na silnici. Dešťové vody z nově vzniklých 
křižovatkových větví a sjezdů musí být zachyceny vhodným odvodňovacím zařízením. 

j) pro zajištění bezpečného výjezdu vozidel na silnici je žadatel povinen zajistit 
v rozhledových trojúhelnících dle ustanovení čl. 5.2.9. platné ČSN 73 6102 (vč. Z1 
z 08/2011) odstranění všech překážek. Překážky a případná okolní zeleň musí být upraveny 
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tak, aby byl zajištěn normový rozhled na komunikaci. Zeleň musí být žadatelem průběžně 
upravována po celou dobu užívání křižovatky a její výška nad úrovní vozovky obou 
komunikací nesmí přesahovat hodnoty stanovené ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek a 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. 

k) napojení sjezdů ze sousední nemovitosti a polních cest bude provedeno přes obrubu 
s převýšením 0,02 m nad niveletou komunikace vyšší třídy.  

l) musí být splněny podmínky pro plynulý průjezd nejdelšího uvažovaného vozidla ; u polních 
cest bude umožněno v místě napojení vzájemné vyhnutí vozidel. 

m) napojení polních cest musí být označeno 2xDZ č. Z 11g, které bude umístěno v souladu 
s podmínkami TP 58. 

n) křižovatky silnic budou označeny dopravním značením dle Stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č.361/2000 Sb.,v platném znění, o provozu 
na pozemních komunikacích. 

o) během stavby připojení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
Místo stavby bude označeno přechodným dopravním značením odsouhlaseným Policií ČR 
DI Svitavy, na základě Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 
které si je žadatel povinen vyžádat u příslušného silničního správního úřadu. 

p) definitivní dopravní značení musí být odsouhlaseno Policií ČR – OSDP DI Pardubice (na 
silnice I/35 a I/43) a dopravním inspektorátem Svitavy (na vedlejších komunikacích). 
Žadatel o dopravní napojení je povinen nejpozději ke kolaudaci stavby připojení (popř. 
žádosti o předčasné užívání stavby) předložit Stanovení místní úpravy dopravního značení, o 
které požádá příslušný silniční správní úřad. Dopravní značení bude provedeno a umístěno 
dle platných TP a provede jej specializovaná firma na dopravní značení.  

q) po ukončení stavby musí být silnice a silniční příslušenství uvedeno do bezvadného stavu. 

15. Bude dodrženo vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování ze dne 16.11.2016, č.j. KrÚ 
73400/2016, a to zejména: 

a) projektová dokumentace posuzovaného záměru řeší na 67. km stavby křížení D 35 
s neregionálním biokoridorem K83 a 70.km křížení s regionálním biokoridorem RK 887 Psí 
kuchyně – Moravský Lačnov. Křížení nadregionálního biokoridoru s dánicí D 35 a 
přeložkou silnice I/35 je řešeno návrhem ekoduktu a regionální biokoridor bude v řešeném 
úseku dálnice D 35 přemostěn. Souběžně s trasou nadregionálního biokoridoru je v územně 
analytických podkladech kraje veden dálkový migrační koridor, který je řešen také 
navrženým ekoduktem. V rámci umístění a realizace stavby je nutné zajistit jejich 
průchodnost a funkčnost. 

16. Bude dodrženo stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí 
s zemědělství ze dne 8.11.2016, č.j. 73381/2016/OŽPZ/Pe. 

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství ze dne 12.12.2016, č.j. KrÚ 84789/2016/OŽPZ/Br: 

a) po dobu stavby bude maximálně dbáno ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa,  

b) na lesní pozemky nelze umisťovat skládky stavebního materiálu, lesní porosty nesmí být 
poškozovány pojezdem stavební techniky, 

c) při hospodaření v přilehlých lesních porostech bude postupováno v souladu se závěry 
zpracované „Studie vlivu odlesnění okrajových lesních porostů“, 
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d) po vydání stavebního povolení je třeba požádat příslušný orgán státní správy lesů o odnětí 
lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení jejich využívání, 

e) v rámci obecného užívání lesů budou dodrženy zákazy některých činností v lesích, uvedené 
v § 20 lesního zákona. 

18. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 24.5.2017, č.j. 36388/2017/OŽPZ/Si: 

-  Opatření pro projektovou přípravu: 

a) v lokalitách B7c (vlhká louka) nebo B6b ( mokřiny u silnice) musí být v dalším stupni 
projektové dokumentace (DSP) prověřena možnost vybudování několika drobných terénních 
depresí (tůní), které zajistí vhodné prostředí pro cenné mokřadní druhy. 

b) v dalším stupni projektové dokumentace musí být dále v souladu s výsledky Migrační studie 
detailně rozpracováno řešení oboustranného oplocení podél celé stavby s průchody 
v místech migračních objektů. Pro snadnější navedení zvěře do migračních objektů musí být 
preferováno trychtýřovité vedení oplocení k postranním křídlům objektů. Spojité oplocení 
musí být provedeno zejména u objektu SO 203 – MÚK Mikuleč, který neslouží k migraci. 
V prostoru ekoduktu musí být umístěno oplocení pouze podél D35, přeložka silnice I/35 
nesmí být oplocena.  

- Opatření během výstavby: 

c) musí být stanovena odborně způsobilá fyzická nebo právnická osoba (nejlépe držitel-ka 
autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona o ochraně 
přírody nebo osoba s dlouholetou praxí v oboru, která bude předem schválená krajským 
úřadem). Tato osoba (ekologický dozor) musí po celou dobu stavby až do její kolaudace 
zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona o ochraně přírody. Zvláštní pozornost při 
dozoru musí být věnována lokalitě v místě křížení s Mikulečským potokem, a to ze jména 
obojživelníkům a jejich migracím. 

d) v případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (zejména obojživelníků) z prostoru 
staveniště během výstavby ekologické dozor musí zajisti na náklady investora záchranný 
přenos těchto živočichů. O všech odchytech a záchranných transferech je nutné vést 
podrobnou dokumentaci, která bude obsahovat seznam zjištěných druhů, počty jedinců, 
způsob odchytu a přenosu, popis původní a náhradní lokality. 

e) v případě masového výskytu obojživelníků a jejich tahu do prostoru staveniště je nutné 
instalovat dočasné migrační zábrany proti obojživelníkům. Zábrany tvoří plastová fólie 
(např. elektroinstalační fólie), která je ukotvena pomocí dřevěných kolíků. Ze strany 
předpokládaného tahu obojživelníků je naspodu ohnuta proti směru tahu a přihrnuta 
zeminou pro zabránění podhrabávání obojživelníků. Konkrétní případné umístění by muselo 
být v průběhu výstavby upřesněno ekologickým dozorem ve spolupráci se stavbyvedoucím. 

f) v místě křížení provizorních a staveništních komunikací s vodními toky je nutné zachovat 
prostupnost migrační trasy obojživelníků podél vodotečí pomocí minimálně jednoho 
propustku pro mokrou migrační cestu tokem a dvěma výše umístěnými propustky pro 
suchou migrační cestu podél břehů. Propustky je vhodné kombinovat s dočasnými bariérami 
navádějícími obojživelníky a další drobné živočichy k propustkům. 

g) skrývku zeminy, odstranění dřevin a vegetačního krytu v prostoru celé stavby je nutné 
provádět s ohledem na vyskytující se rostlinné a živočišné druhy, mimo vegetační období 
(listopad-únor). 
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h) ekologickým dozorem musí být zajištěna průběžná kontrola výskytu invazních druhů rostlin 
v místě narušení vegetačního krytu během stavby a následná likvidace těchto druhů tak, aby 
nemohly ohrozit okolní biotopy. 

i) je nezbytné minimalizovat dočasný zábor, a to zejména umisťováním zařízení stavby, 
deponií a mezideponií do cenných biotopů, jako jsou nivy vodních toků, remízy, trvalé 
travní porosty, lesní porosty apod. 

j) musí být minimalizováno riziko kontaminace podzemních vod únikem ropných látek 
z okapů a havárií stavebních mechanizmů důsledným dodržováním běžných pracovních 
postupů a postupů stanovených havarijním plánem. 

k) musí být zajištěno nepřerušované fungování pramene Mikulečského potoka jako zdroje pro 
vlhkou pcháčovou louku kolem něj, podobně jako odclonění vlivu stavby na tůňku na kraji 
lokality B6c instalací dočasných zábran a zemních pastí, které znemožní živočichům vstup 
na staveniště. následně musí být ekologickým dozorem prováděn záchranný transfer na 
náhradní lokalitu, kterou opět určí ekologický dozor stavby. 

l) na lokalitách B9a a B7b byly evidovány trsy zvláště chráněné bledule jarní. Během fáze 
realizace záměru musí ekologický dozor zajistit transfer trsů bledule jarní na vhodné blízké 
lokality, které nebudou zasaženy stavbou. Vhodné náhradní místo pro vysazení 
transferovaných trsů jsou stanoviště typu vlhkých strání, luk a lužních lesů. Transfer musí 
být proveden po odkvetení bledulí, v době, dokud bude ještě možné identifikovat rostliny 
podle nadzemních orgánů. 

- Trvalá opatření: 

m) křížená rychlostní silnice a vodních toků musí být uskutečněno tak, aby zůstaly zachovány 
přirozené migrační cesty živočichů. Alespoň na jedné straně podmostí (nejlépe ale na obou) 
by měl zůstat přístupný suchy břeh o šířce nejméně 70 cm. Tento suchý břeh by měl být 
nezpevněný, hliněný. 

n) parametry všech mostních objektů a ekoduktů musí být v dalším stupni dokumentace (DSP) 
navrženy podle požadavků Migrační studie (zpracovala společnost HBH projekt, z.č. 
2016/0036). V km 67,500 musí být realizovány migrační objekty (SO 08 – 221 Ekodukt 
v km 67,500 a SO 08 – 240 Ekodukt na přeložce silnice I/35 v km 67,500) dle přepracované 
projektové dokumentace o šířce obou objektů 40 m. 

o) koryto kříženého vodního toku musí být ponecháno v přirozeném stavu. Pokud bude 
z technických důvodů v některých místech nutné zpevnění koryta, je pořadí vhodnosti (od 
nejvhodnějšího po nejméně vhodné) toto: bez zpevnění (hlína), kamenná rovnanina na 
sucho, polovegetační tvárnice, kamenná dlažba nespárovaná, spárovaná dlažba, prostý 
beton. 

p) křížení vodního toku, jehož koryto bude muset být pod mostními objekty vydlážděno, je 
nutné upravit tak, aby byla snížena rychlost proudící vody, a aby byl zajištěn dostatek úkrytů 
pro vodní živočichy (např. kameny zapuštěnými do dláždění). Sklony břehů by neměly být 
prudší než 1:2. 

q) v úsecích pod mostními objekty nesmí být do koryt umístěny objekty (prahy, stupně), které 
by mohly vytvořit neprostupné migrační bariéry pro živočichy. 

r) veškeré hospodářské objekty (výustní objekty, sedimentační nádrže, atp.) musí být řešeny 
tak, aby se nemohly stát pastí pro drobné živočichy. Jedna stěna by vždy měla mít 
maximální sklon 1:2 a měla by být zdrsněna např. zapuštěnými kamínky. 
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s) do břehových porostů vodních toků musí být dosazovány pouze geograficky původní 
dřeviny. 

t) v km 70,414 – 70,860 musí být umístěna stěna proti střetu ptactva s automobily. Výška 
stěny musí být 4 m. Stěnu (a obecně veškeré protihlukové stěny) je nutné realizovat 
přednostně z neprůhledného nelesknoucího se materiálu, aby bylo zabráněno kolizím ptáků 
s automobily. U průhledných protihlukových stěn je nezbytné provést úpravu výplní 
svislými pruhy šířky 30 mm s osovou roztečí 100 mm. Pruhy jsou vedeny od horního okraje 
k dolnímu okraji tak, že u dolního okraje zůstane nepolepená část výšky 150 mm. Barva 
pruhu je bílá. 

u) podmostí estakády v km 70,600 a její okolí musí být upraveno a udržováno v takovém stavu, 
aby bylo minimalizováno riziko střetu vozidel projíždějících na I/35 s živočichy migrujícími 
pod estakádou. Pro snížení rizika střetu živočichů s vozidly pod estakádou musí být snížena 
maximální rychlost a umístěna značka „Pozor zvěř“, spolu s odrazkami proti zvěři. 

v) musí být prováděn minimálně tříletý monitoring funkčnosti realizovaných opatření a migrací 
savců a obojživelníků. Finální výstupy tohoto monitoringu musí být předloženy krajskému 
úřadu. 

- Podmínky vyplývající z posuzování vlivů (nezohledněné v předchozích podmínkách): 

w) před zahájením vlastních stavebních prací musí být znovu prověřen výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, 
zvláštní pozornost musí být věnována lesním plochám, okolí vodních toků, lučím porostům 
a skupinám dřevin. Toto se týká nejen vlastní trasy D 35, ale i všech souvisejících staveb. 

x) veškeré  nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů musí být provedeno mimo 
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od začátku listopadu do konce února). 

19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, ze dne 7.12.2016, č.j. 
KHSPA18311/2016/HOK-Sy: 

a) u kolaudace bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou 
vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 SB., o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody, v platném znění.  

20. Bude dodrženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, 
krajského ředitelství ze dne 28.11.2016, č.j. HSPA-13-1806/2016. 

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odbor 
služby dopravní policie ze dne 2.1.2017, č.j. KRPE-89869-1/ČJ-2016-1700DP: 

- Stanovisko k PD na stavbu „D35 Janov – Opatovec: 

a) u sjezdu budou splněny podmínky vyplývající ze čl. 11.9. ČSN 73 6101; pro polní cesty 
ČSN 73 6109 čl. 11.2. 

b) rozhledy na křižovatkách budou vždy odpovídat ČSN 73 6102 uspořádání A podle čl. 
5.2.9.2.2. pro skupinu vozidel odpovídající skladbě dopravního proudu na vedlejší 
komunikaci. Vzhledem k negativním zkušenostem vlivu silničních zádržných systémů, 
umístěných ve výše uvedením rozhledu pro vozidla skupiny 1, na dopravní nehodovost, 
požadujeme z těchto rozhledů vymístit i zádržné systémy. Tam, kde bude možné zajistit 
rozhledy podle uspořádání B, bude tento rozhled zajištěn (odstranění vegetace, přiměřené 
terénní úpravy apod.). 
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c) i když se předpokládá, že MÚK Mikuleč nebude realizováno s ohledem na skutečnost, že již 
bude v provozu obchvat sil. I/43 města Svitavy, a proto nebude realizována ani okružní 
křižovatka přeložky silnice I/35 s II/366, bude pro zajištění územní rezervy v DÚR tato OK 
ponechána. Některé prvky této OK bude nutné v dalším stupni PD řešit jiným způsobem 
(např. délka a šířka směrových ostrůvků na vjezdu do OK jsou nedostatečné). Z hlediska 
BESIP bude nutné krátké směrovací ostrůvky nahradit nezpevněným dělícím pásem a 
zajistit postupné snížení rychlosti vozidel úpravou vjezdových jízdních pruhů (pomocí 
směrového zakřivení dlouhého dělícího ostrůvku), a to ze všech směrů jízdy. Průjezd zvlášť 
nadměrných přeprav bude nutné řešit kruhovou úsečí středního ostrova, podobně, jako je 
navrženo připojení na silnici I/17 v úseku D 35 Časy – Ostrov. Průjezd těchto vozidel bude 
nutné ověřit vlečnými křivkami. 

d) upozorňujeme, že vyjádření ke stavbě komunikace D35 ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je příslušné Ministerstvo vnitra. Naše součást 
Policie ČR, proto vydává toto stanovisko pouze k sil. I/35 a I/43. Dále je nutné získat 
stanoviska Dopravního inspektorátu Svitavy, kteří jsou příslušnými orgány Policie ČR 
k vydání stanoviska k DSP v souvislosti se stavbou nebo úpravou komunikací sil. II. a 
III.třídy, MK a ÚK. 

e) projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření. 

- stanovisko k zřízení nového a zrušení stávajícího napojení v rámci projektu „D 35 Janov – 
Opatovec“: 

f) u sjezdu budou splněny podmínky vyplývající ze čl. 11.9. ČSN 73 6101; pro polní cesty 
ČSN 73 6109 čl. 11.2. 

g) čela propustku nebudou kolmá, ale budou se sklonem max 1:1 nebo mírnějším. 

h) rozhledy na křižovatkách budou vždy odpovídat ČSN 73 6102 uspořádání A podle čl. 
5.2.9.2.2. pro skupinu vozidel odpovídající skladbě dopravního proudu na vedlejší 
komunikaci. Vzhledem k negativním zkušenostem vlivu silničních zádržných systémů, 
umístěných ve výše uvedením rozhledu pro vozidla skupiny 1, na dopravní nehodovost, 
požadujeme z těchto rozhledů vymístit i zádržné systémy. Tam, kde bude možné zajistit 
rozhledy podle uspořádání B, bude tento rozhled zajištěn (odstranění vegetace, přiměřené 
terénní úpravy apod.). 

i) napojení sjezdů a polních cest bude provedeno před obrubu s převýšením 0,02 m nad 
niveletu komunikace vyšší třídy. 

j) budou splněny podmínky pro plynulý průjezd nejdelšího uvažovaného vozidla, kdy u 
polních cest bude umožněno v místě napojení vzájemné vyhnutí vozidel.  

k) napojení polních cest bude označeno 2xDZ č. Z 11g, které busou umístěny v souladu 
s podmínkami TP 58. 

l) u křižovatek bude umístěno dopravní značení dle stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. 

22. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební, územní 
odbor Olomouc ze dne 12.4.2017, č.j. MO – SOO0390/17-4/Sj, DUCR-21633/17/Sj: 

a) stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem. 
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b) stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

c) při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná 
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. stavebník řádně v předstihu projedná 
s provozovatelem dráhy. 

d) všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před 
účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. 

e) při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb,. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 

f) před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních vedení a 
zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 
a předpisů a odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

g) stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a obvodu dráhy. 

h) případné škody způsobené při provádění stavby na majetku vlastníka a provozovatele dráhy 
je nutné neodkladně odstranit. 

i) po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní 
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona, pro objekty, které bude povolovat obecný stavební 
úřad a silniční správní úřad. K žádosti o souhlas doloží stanovisko provozovatele dráhy. 

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územní 
odbor Svitavy, dopravní inspektorát ze dne 9.11.2016, č.j. KRPE-89649-1/ČJ-2016-170906: 

a) při stavbě budou dodrženy ČSN 73 6110 + Z1 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 
6101 + Z1 – Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek. Dále pak 
TP 170 – Navrhování pozemních komunikací, TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK a 
TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK. 

b) plocha vozovky nových komunikací musí mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli 
povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání. Budou dodrženy TP 83 – Odvodnění 
pozemních komunikací. 

c) napojení mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení nelze 
připustit výškový rozdíl. 

d) budou dodrženy podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací podle §11 
vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění 
pozdějších předpisů a při zřízení nových nebo úpravě stávajících sjezdů, budou dodrženy 
také podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím podle §12 uvedené 
vyhlášky. 

e) při novém napojení budou dodrženy rozhledové trojúhelníky zejména podle ČSN 73 6102 + 
Z2. Na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 
0,75m (viz. čl. 5.2.9.16 ČSN 73 6102 + Z2) nad úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu. 
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Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15m ve vzájemné vzdálenosti nad 10m 
(veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). 

f) nového připojení pozemních komunikací bude třeba rozhodnutí příslušného pověřeného 
silničního správního úřadu, po předložení písemného závazného stanoviska Dopravního 
inspektorátu Polici ČR, ÚO, Svitavy, ve smyslu §10 odst.4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění a zejména také k atributům napojení s doložením 
rozhledových trojúhelníků a vlečných křivek největšího přípustného vozidla. 

g) u připojení komunikací na budoucí D35 a stávající I/35 bude na základě žádosti závazné 
stanovisko vydáno Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, odborem služby 
dopravní policie v Pardubicích. 

h) připojení musí navazovat plynule na niveletu komunikace a jeho šířka musí umožňovat 
vozidlům plynulé odbočení ze silnice nebo místní komunikace a výjezd na ně. 

i) komunikace budou vzájemně připojeny kolmo k ose a v místě připojení veřejně přístupné 
účelové komunikace na komunikaci vyšší třídy, budou umístěny směrové sloupky Z11c,d 
nebo Z11g. 

j) nově vzniklé křižovatky budou označeny patřičným svislým a vodorovným trvalým 
dopravním značením dle zásad technických podmínek 65 a 133. 

k) při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu na stávajících 
komunikacích a také k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů. 

l) pokud při akci dojde k omezení provozu nebo uzavírce jakékoliv stávající komunikace, bude 
třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle „Stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, které vydává příslušný silniční 
správní úřad, na základě stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR, ÚO, DI Svitavy 
jako dotčeného orgánu ve smyslu §77 odst. 2 písm. b)zákona č.361/2000 Sb.,o provozu na 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků. 

24. Bude dodrženo stanovisko Městského úřadu Svitavy, odboru výstavby, ze dne 18.5.2016, č.j. 
26231-16/OV-krd/342-2016. 

25. Bude dodrženo vyjádření Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy, ze dne 12.12.2016, č.j. 
52923-16/OD-8477-2016/DIR. 

26. Bude dodrženo souhrnné vyjádření Městského úřadu Svitavy, oboru životního prostředí ze dne 
7.12.2016, č.j. 52936-16/OZP-brt. 

27. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Svitavy, odboru životního 
prostředí ze dne 13.12.2016, č.j. 52927-16/OZP-grh: 
a) záměr může být realizován pouze v souladu s projektovou dokumentací předloženou 

Městskému úřadu Svitavy, odbor životního prostředí, spolu s žádostí o vydání tohoto 
závazného stanovisko dne 20.10.2016, zpracovatel společnost PRAGOPROJEKT a.s., Praha 
4 (hlavní projektant Ing. Zbyněk Karásek, č.a. 10 331). 

28. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Svitavy, odboru životního 
prostředí, ze dne 13.12.2016, .č.j. 52931-16/OZP-grh: 
a) záměr může být realizován pouze v souladu s projektovou dokumentací předloženou 

Městskému úřadu Svitavy, odbor životního prostředí, spolu s žádostí o vydání tohoto 
závazného stanovisko dne 20.10.2016, zpracovatel společnost PRAGOPROJEKT a.s., Praha 
4 (hlavní projektant Ing. Zbyněk Karásek, č.a. 10 331). 

29. Bude dodrženo vyjádření Městského úřadu Litomyšl, odboru výstavby a územního plánování, 
ze dne 20.3.2017, č.j. MěÚ Litomyšl 14220/2016. 
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30. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního 
hospodářství, ze dne 25.11.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 28917/2016: 
a) celá stavba musí být provedena odpovídajícím způsobem na dodržení patřičných ČSN, TP, a 

TKP související s tímto projektem, zejména ČSN 73 6102, ČSN 730 6001. Vybudována 
stavba nesmí svým charakterem ztěžovat celoroční údržbu silnice III/03531 a III/36022 a 
rovněž nesmí bránit další případné modernizaci silnic III/03531 a III/36022. 

b) k této projektové dokumentaci jsou příslušní se také vyjádřit DI PČR Svitavy, odbor 
dopravy a silničního hospodářství KrÚ Pardubického kraje, odbor dopravy MěÚ Svitavy, a 
dále všichni vlastníci nebo správci dotčených pozemních komunikací. 

c) příslušný stavební úřad (obecný a speciální) musí být vydána veškerá potřebná povolení. 
d) dle aktuální potřeby budou vydána (vždy příslušným silničním správním úřadem) tato níže 

uvedená rozhodnutí a stanovení: 
- pokud dojde ke potřebě umístit inženýrské sítě do tělesa pozemních komunikací 

„Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace pro 
umístění inž.sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním 
pozemku, na něm nebo na mostních objektech“ (§25 odst. 6 písm.d), v návaznosti na  § 36 
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 40 osdt. 10 vyhlášky č. 
104/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pro toto povolení je potřebný předchozí 
souhlas vlastníka místní komunikace. 

- „Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace a 
silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací“ (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3 
zákona č. 13/997Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů). Pro toto povolení je potřebný předchozí souhlas vlastníka 
místní komunikace a příslušného orgánu Policie ČR. Z tohoto důvodu je potřeba podat 
žádost o povolení stavebních prací minimálně 30 dní před jejich započetím. Pokud bude 
potřeba v úseku zasaženém stavebními pracemi dočasné přemístění zastávek linkové 
dopravy, je nutné toto projednat s dotčeným dopravním úřadem a s dopravci provozujícími 
v tomto úseku linkovou dopravu. Spolu s žádostí o povolení stavebních prací bude rovněž 
předložen harmonogram těchto stavebních prací. 

- „Rozhodnutí o povolení komunikačního připojení, úpravě takového připojení nebo o jeho 
zrušení“ (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 12 vyhlášky č. 
104/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zákon o pozemních komunikacích 
provádí). Pro toto povolení je potřebné projednání s vlastníkem pozemní komunikace, která 
má být uzavřena nebo dopravně omezena, vlastníkem komunikací, po nichž má být vedena 
objížďka, obcemi na jejichž zastavěním území má být povolena uzavírka nebo nařízená 
objížďka. Rovněž je potřeba projednat uzavírku a objížďku s provozovatelem dráhy je-li na 
pozemní komunikaci umístěna a také s Policií ČR má-li objízdná trasa vést po silnici, místní 
komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci. Z tohoto důvodu je potřeba podat 
žádost o uzavírku a objížďku nebo dopravní omezení minimálně 30 dní před jejím 
uskutečněním. Pokud bude třeba v uzavřeném úseku dočasného přemístění zastávek linkové 
dopravy, předloží žadatel o uzavírku souhlas dotčeného dopravního úřadu. Spolu s žádostí o 
uzavírku bude rovněž předložen harmonogram stavebních prací. Týká-li se uzavírka více 
silničních správních úřadů, rozhoduje o uzavírce ten, v jehož územním obvodu je nejdelší 
část uzavírky. 

- „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ (§ 77 odst. 1 písm. c) a 
§ 77 odst. 5 a 6 zákona č. 361/2000Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 294/2015Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí pravidla 
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provozu na pozemních komunikacích) z důvodu uzavírky a objížďky nebo důvodu 
vyznačení pracovních míst pro provádění stavebních prací. Po vydání tohoto  stanovení je 
potřebný souhlas DI PČR Svitavy, doplněný situačním plánem DZ. Stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích se vydává opatřením obecné povahy vyvěšeno 
na úředních deskách příslušných obcí. Opatřením obecné povahy – stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích nabývá účinnosti dnem po vyvěšení, z tohoto 
důvodu je nutné podat žádost o výše uvedené stanovení v dostatečném předstihu. 

e) před uvedením pozemních komunikací do normálního provozu budou vyřešena všechna 
dopravně inženýrská opatření. Pokud dojde k instalaci nového VDZ a SDZ (nad rámec 
stávajícího) pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích musí být před vydáním 
kolaudačního souhlasu vydáno „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích“ )§77 odst. 1 písm.c) a § 77 odst. 5 a 6 zákona č. 361/2000Sb., o silničním 
provozu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích). Pro vydání 
tohoto stanovení je potřebný souhlas DI PČR Svitavy, doplněný situačním plánkem DZ. 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se vydává opatřením obecné 
povahy, které má dvě části (oznámení záměru a stanovení místní úpravy provozu) kdy musí 
být toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úředních deskách příslušných obcí. Opatření 
obecné povahy – oznámení o záměru je vyvěšeno 15 dní a pak následně mohou být 
podávány námitky a připomínky (do 30 dnů), následně vydané opatření obecné povahy – 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nabývá účinnosti 15.dnem po 
vyvěšení, z tohoto důvodu je nutné podat žádost o výše uvedená stanovení v dostatečném 
předstihu – min. 60 dní před zamýšleným vydáním kolaudačního souhlasu. 

31. Bude dodrženo souhrnné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí, ze 
dne 22.11.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 28918/2016: 

32. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Svitavy, odboru životního 
prostředí, ze dne 6.2.2017,č.j. MěÚ Litomyšl 03466/2017: 
a) do prostoru ekoduktu v km 67,500 a naváděcí zeleně na pozemcích parc.č. 5228 a 5175, oba 

v k.ú. Janov u Litomyšle, budou umístěny dvě biotopové vodní tůně jejichž provedení, bude  
respektovat standard AOPK ČR Vytváření a obnova tůní zejména v parametrech jako 
plocha, hloubka, tvar tůní a sklony břehů. 

b) do prostoru ekoduktu budou umístěny kamenné figury z autochtonního materiálu (opuka – 
slínovec). Figury budou tvořeny kameny o hmotnosti minimálně 50 kg. Rozměr figur budou 
na půdorysu minimálně 5x4 m a výška figur minimálně 1m. Kamenné figury budou 
v prostoru ekoduktu a naváděcí zeleně umístěny v minimálním počtu 10 kamenných figur. 

33. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru životního 
prostředí, ze dne 9.12.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 33980/2016. 
a) výška protihlukové stěny v km 64,491 – 65,371 nebude výrazně přesahovat výšku zástavby 

v její blízkosti a bude vysoká optimálně 4m, přičemž její výška nesmí překročit 6m. 
34. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru životního 

prostředí, ze dne 9.12.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 33980/2016. 
35. Bude dodrženo vyjádření Městského úřadu Litomyšl, odboru kultury a cestovního ruchu, 

oddělení státní památkové péče, ze dne 31.10.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 28919/2016. 
36. V rámci SO 08-170 – Provizorní komunikace bude zajištěna ochrana stávajícího vodovodu 

chráničkou. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude řešit konkrétní provedení této 
ochrany. 
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37. V rámci SO 08-381 Úpravy meliorací bude v projektové dokumentaci pro stavební povolení  
podrobně řešena konkrétní úprava meliorací.  

38. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude podrobně řešena ochrana stávajícího 
vodojemu betonovým svodidlem.  

39. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení  budou monitorovací vrty za účelem 
provádění kontroly kvality podzemních vod.  

40. Povrchové vody z e stavby dálnice D35 musí být odvedeny mimo ochranné pásmo II. pro vrt 
podzemní vody JH-1 na územní obce Janov. 
 

 

Výrok č. 2 
 
         Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), podle § 93 odst. 1 stavebního zákona, § 67 správního řádu  

 

s t a n o v í 
 

             dobu platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby ve „Výroku č.  1“ tohoto 
rozhodnutí  na dobu 5-ti let od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby 
(Výrok č. 1 tohoto rozhodnutí).  
 
 
          Účastníky jsou dle § 85 odst. 1 písm. a), 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a současně 
dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 
Vítězslav Kopecký, Kapitána Nálepky 1644/53, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Markéta Doupovcová, Náměstí Komenského 25, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
Zdeňka Procházková, Tři Dvory 330, 280 02 Kolín 2 
Jana Šafářová, Na Strouze 904, 560 02 Česká Třebová 2 
Ivana Přibilíková, Dělnická 1684/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Helena Šafářová, Dělnická 2195/1a, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Tereza Šmídová, Opatovec 136, 568 02 Svitavy 2 
Miroslav Ducháček, Litevská 2029/19, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Milena Ducháčková, Litevská 2029/19, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Josef Brdíčko, Edvarda Beneše 1073/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Alena Křemenáková, nám. Míru 672, 679 63 Velké Opatovice 
Karel Blaha, Zadní 328/32, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Ludmila Blahová, Zadní 328/32, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Vlasta Benešová, Hlavní 361/54, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Lubomír Fuxa, Kijevská 1754/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Zdeněk Fuxa, Hlavní 365/52, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Iveta Halousková, Janov 20, 569 55 Janov u Litomyšle 
Marie Marsová, Sportovní 3242/9, 796 01 Prostějov 1 
Vladislava Vlčková, Felberova 678/13, Lány, 568 02 Svitavy 2 
Markéta Hartmanová, Hlavní 300/101, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
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Vlasta Hartmanová, Hlavní 300/101, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Karel Kabát, Ke Karlovu 461/8, Nové Město, 120 00 Praha 2 
Marcela Valendová, Hamry 441, 583 01 Chotěboř 
Dana Valová, Hlavní 300/101a, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Milan Kohl, Opatov 345, 569 12 Opatov v Čechách 
Jana Kohlová, Opatov 345, 569 12 Opatov v Čechách 
Petr Polák, Opatov 347, 569 12 Opatov v Čechách 
Eva Poláková, Opatov 347, 569 12 Opatov v Čechách 
Ladislav Vlček, Hlavní 381/158, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Bojan Gadjanov, Bratislavská 241/62, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Milan Havel, Hlavní 207/188, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Jiří Holomek, Hlavní 87/133, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Lenka Holomková, Hlavní 87/133, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
František Lašák, Dolní Újezd 434, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 

Jiří Lašák, Albrechtická 1031/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 – osoba neznámého 
pobytu zastoupená opatrovníkem městem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy 
Monika Matyášová, Hraniční 17/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
Blanka Janoušková, Lukavec u Hořic 116, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
Boris Kudláček, Na Drahách 192, 533 21 Vysoké Chvojno 
Jiří Pešek, Opatovec 206, 568 02 Svitavy 2 
Lenka Pešková, Opatovec 206, 568 02 Svitavy 2 
Zdeňka Vařejková, Revoluční 353/1, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Jiří Lněnička, Slezská 584/8, Lány, 568 02 Svitavy 2 
Roman Dostálek, Opatovec 107, 568 02 Svitavy 2 
Naděžda Kudláčková, Opatovec 135, 568 02 Svitavy 2 
Vladimír Čechal, Opatovec 141, 568 02 Svitavy 2 
Lenka Buďová, Opatovec 143, 568 02 Svitavy 2 
Ludmila Kudrnová, Opatovec 110, 568 02 Svitavy 2 
Hana Lampárková, Opatovec 199, 568 02 Svitavy 2 
Josef Chadima, Opatovec 132, 568 02 Svitavy 2 
Josef Chadima, Opatovec 132, 568 02 Svitavy 2 
Milan Franta, Gorkého 969/27, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Ivana Karlíková, Felberova 674/10, Lány, 568 02 Svitavy 2 
Kamil Klouda, Opatovec 27, 568 02 Svitavy 2 
Dana Kredvíková, Mikuleč 105, 568 02 Svitavy 2 
Roman Málek, Mikuleč 108, 568 02 Svitavy 2 
Josef Pekař, Mikuleč 8, 568 02 Svitavy 2 
Petr Ginzl, Krále Jiřího 437, Parník, 560 02 Česká Třebová 2 
Helena Lopáčková, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2 
Milan Slanina, Rybník 241, 560 02 Česká Třebová 2 
Renáta Šlesingerová, Zimmlerova 3002/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 
Miroslav Dúpal, Hostěrádky-Rešov 128, 683 52 Křenovice u Slavkova 
Milada Harvánková, Nová Dědina 181, 768 21 Kvasice 
Ludmila Dastychová, Opatovec 86, 568 02 Svitavy 2 
Marie Flídrová, Družstevní 182, Zahájí, 570 01 Litomyšl 
Jana Jiroušková, Opatovec 204, 568 02 Svitavy 2 
Naděžda Popelková, Jana Želivského 213/27, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
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Pavlína Prokopová, Mikuleč 24, 568 02 Svitavy 2 
Soňa Vostřelová, Opatov 297, 569 12 Opatov v Čechách 
Žaneta Zámečníková, Mikuleč 7, 568 02 Svitavy 2 
Jaroslav Vostřel, Dětřichov 94, 568 02 Svitavy 2 
Dana Báčová, Hradec nad Svitavou 66, 569 01 Hradec nad Svitavou 
Stanislav Slanina, Mikuleč 1, 568 02 Svitavy 2 
Pavel Znášík, Mikuleč 23, 568 02 Svitavy 2 
Jolana Znášíková, Mikuleč 23, 568 02 Svitavy 2 
Jaroslav Knap, Mikuleč 39, 568 02 Svitavy 2 
Eva Znášíková, Zadní 162/14, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
Milan Dvořák, Příčná 1330, 562 06 Ústí nad Orlicí 6 
Zdeňka Juráková, Pavlova 257, Trnová, 530 09 Pardubice 9 
Nikolaj Jackov, Gajer 23, Janov, 570 01 Litomyšl 
Anna Jacková, Gajer 23, Janov, 570 01 Litomyšl 
Zdeněk Kadidlo, Janov 288, 569 55 Janov u Litomyšle 
Božena Dostálová, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko 1 
Stanislava Hartmannová, Husova 294, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
Milena Lisičanová, Ležáků 673, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
Arnošt Maiwald, Čistá 156, 569 56 Čistá u Litomyšle 
Blanka Jánová, Janov 14, 569 55 Janov u Litomyšle 
Ladislav Sejkora, Janov 277, 569 55 Janov u Litomyšle 
Petr Sejkora, Dolní Újezd 380, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
Hana Bulvová, Kukle 2, 568 02 Svitavy 2 
Věra Jánová, Janov 10, 569 55 Janov u Litomyšle 
Miroslav Pavliš, Janov 120, 569 55 Janov u Litomyšle 
Josef Herynek, Janov 226, 569 55 Janov u Litomyšle 
Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov - Strakov - Mikuleč, Janov 216, 569 55 Janov u 
Litomyšle 
Miloslav Klinkáček, Janov 238, 569 55 Janov u Litomyšle 
Věra Peřinová, Janov 156, 569 55 Janov u Litomyšle 
Václav Tměj, Janov 282, 569 55 Janov u Litomyšle 
Zdeněk Nešpor, Janov 25, 569 55 Janov u Litomyšle 
Jana Dospělová, Lhotka 173, Česká Třebová, 560 02 Česká Třebová 2 
František Simon, Dr. E. Beneše 1001, 560 02 Česká Třebová 2 
Miroslav Štursa, Opatovec 211, 568 02 Svitavy 2 
Oldřich Tměj, Janov 4, 569 55 Janov u Litomyšle 
Petr Rusek, Markovická 966/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
Marie Drábková, Bohuslava Martinů 1636/11, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
František Vomočil, V Údolí 695, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
Jaroslav Popelka, Lukavská 779, 564 01 Žamberk 
Ing. Václav Klejch, Lidická 903, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
Václav Lenoch, Osík 267, 569 67 Osík u Litomyšle 
Marie Bisová, Dolní Újezd 413, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
Milena Brůnová, Dolní Újezd 370, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
Kateřina Klejchová, Lidická 903, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
Ladislav Sejkora, Drahenice 2, 262 85 Drahenice 
Petr Dočkal, Chotiměř 105, 410 02 Lovosice 2 
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Jana Nádvorníková, Dolní Újezd 663, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
Richard Kutnar, Lično 70, 517 35 Lično 
Ludmila Herynková, Janov 226, 569 55 Janov u Litomyšle 
Milada Sejkorová, Janov 277, 569 55 Janov u Litomyšle 
Jaroslav Šimek, Janov 11, 569 55 Janov u Litomyšle 
Ing. Petr Šimek, Mikuleč 98, 568 02 Svitavy 2 
Antonín Halousek, Janov 20, 569 55 Janov u Litomyšle 
Lenka Hynková, Famfulíkova 1147/5, Kobylisy, 182 00 Praha 82 
Hana Kusá, Hlavatého 622/9, Háje, 149 00 Praha 415 
Luděk Kusý, Ke stadionu 160, Nová Huť, 338 42 Hrádek u Rokycan 
Zdeněk Kusý, Janov 8, 569 55 Janov u Litomyšle 
Zdeňka Matějková, Třebovice 165, 561 24 Třebovice u Lanškrouna 
Alena Mouleová, Pod Mezí 1204, 330 11 Třemošná 
Věra Rabochová, Na Bajnerce 221/4, Hradiště, 326 00 Plzeň 26 
Karel Srb, Brněnská 1023/45, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23 
Hedvika Švábová, 17. listopadu 834, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
Vlasta Vostrčilová, Bučina 97, 566 01 Vysoké Mýto 
Lubomír Hynek, Špitálská 1165, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
Jan Huška, Revoluční 673, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
Jana Běhalová, Lucemburská 2013/24, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
Jiří Mach, Okružní 234, Záhradí, 570 01 Litomyšl 
Libuše Moravcová, Janov 270, 569 55 Janov u Litomyšle 
Zdeňka Bednářová, Janov 290, 569 55 Janov u Litomyšle 
Petr Zvěřina, Janov 264, 569 55 Janov u Litomyšle 
Alena Šmehlíková, Palackého 1022/5, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Hana Pakostová, Morašice 111, 569 51 Morašice u Litomyšle 
Iva Kusá, Cerekvice nad Loučnou 159, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 
Miroslav Kusý, Cerekvice nad Loučnou 159, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 
Vladimír Richter, Horky 65, 570 01 Litomyšl 
Zdeněk Kekely, Na Lánech 21, Lány, 570 01 Litomyšl 
Ladislav Černý, Janov 269, 569 55 Janov u Litomyšle 
Květa Bochníčková, Myslbekova 694/5, Střešovice, 169 00 Praha 69 
Jiří Lenoch, Janov 284, 569 55 Janov u Litomyšle 
Marie Kašparová, Strozziho 1902, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
Ing. Jiří Lenoch, Janov 143, 569 55 Janov u Litomyšle 
František Kabrhel, Janov 18, 569 55 Janov u Litomyšle 
Vladimír Kabrhel, 17. listopadu 814, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
Václav Kopecký, Janov 90, 569 55 Janov u Litomyšle 
Růžena Prchalová, Janov 296, 569 55 Janov u Litomyšle 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy  
Obec Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle 
OBEC JANOV, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle 
Obec Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy  
Obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice 
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Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, Opatovec 201, 568 02 Svitavy  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 
Praha  
Aeri s.r.o., Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00 Brno  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
Fa RENE a.s., Bratří Štefanů 886/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
TYRASIL TRADE s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha  
AB - CREDIT a. s., Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha  
AG MAIWALD a.s., Benátky 133, 570 01 Litomyšl 
Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec  
Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, Litvínov, 436 01 Litvínov  
Josef Huška, Janov 261, 569 55 Janov u Litomyšle 
AUTO JANOV v.o.s., Havlíčkova 904/20, Předměstí, 568 02 Svitavy  

Neznámé osoby - vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 1/2 v k.ú. Moravský Lačnov, zastoupené 
opatrovníkem městem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy 

 

Odůvodnění:  
 

Dne 12.12.2016  podala společnost PRAGOPROJEKT, a.s., Středisko inženýrských 
činností, K Ryšánce 1668/16, 147 00  Praha 47, zastupující na základě plné moci ze dne 9.1.2015 
žadatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, žádost o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby:  Dálnice "D 35 Janov - Opatovec".  Výše uvedeným dnem 
bylo územní řízení zahájeno. Jelikož se jedná o rozsáhlou stavbu, která zasahuje do správních 
obvodů stavebních úřadů Městského úřadu Svitavy a Městského úřadu Litomyšl, stanovil Krajský 
úřad Pardubického kraje, jako nejbližší společný nadřízený orgán, že rozhodnutí ve věci žádosti o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, vydá Městský úřad Svitavy.   

Stavební úřad oznámil podle § 87 odst. 1, 2, 3 stavebního zákona zahájení územního řízení 
dotčeným orgánům,  známým účastníkům řízení a dotčené veřejnosti a současně vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů, v platném zněmí  (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), podle § 87 odst. 2 stavebního zákona nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání 
na den 27. února 2018 (úterý) v 9:00 hodin, se  schůzkou  pozvaných  ve  velké   zasedací   
místnosti   Městského    úřadu    Svitavy,  T. G. Masaryka 40/25, Svitavy. 

   Stavební úřad v oznámení poučil účastníky územního řízení, dotčenou veřejnost a dotčené 
orgány, že mohou své námitky, připomínky a závazná stanoviska k návrhu uplatnit nejpozději při 
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

           S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivu záměru na životní prostředí se bylo 
možné seznámit na portálu informačního sytému EIA (záměr MZP136: Rychlostní silnice R35 v 
úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město)  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136 

         Do všech podkladů rozhodnutí mohly dotčené orgány, účastníci řízení a dotčená veřejnost 
nahlížet na odboru výstavby Městského úřadu Svitavy, T.G. Masaryka 40/25, Předměstí, Svitavy (I. 
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patro, č. dveří 203) v úřední dny: Po, St 7:15 - 17:00, popřípadě na základě telefonické domluvy na 
tel. 461 550 233 i v jiný dohodnutý termín. 

V souladu se zněním § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci územního řízení možnost 
seznámit se s podklady rozhodnutí, vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich 
doplnění před jeho vydáním. Se všemi podklady bylo možné se seznámit a případně k nim vyjádřit 
své stanovisko ve lhůtě od 5.3.2018 do 12.3.2018. V této souvislosti však stavební úřad, upozornil, 
že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení 
mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení 
neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit 
k předmětu řízení nové námitky či připomínky. 

           Žadatel zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné 
ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání 
veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o 
veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, 
z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. 
V územní řízení nebylo prokázáno, že žadatel povinnost vyvěšení informace nesplnil, proto se má 
za to,  že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 

 
K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly předloženy následující doklady: 

- Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 
- Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  ze dne 23.10.2012 pod č.j. 73999/ENV/12 

- Závazné stanovisko ze dne 11.11.2016, č.j. 40890/ENV/16 k ověření souladu obsahu 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23.10.2012 pod č.j. 
73999/ENV/12. 
 
Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů: 

- závazné stanovisko Ministerstva dopravy ČR, odbor infrastruktury a územního plánu ze dne 
14.11.2016, č.j. 717/2016-910-IPK/2. 

- stanovisko Ministerstva vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství ze dne 21.11.2016, č.j. MV-85953-
5/OBP-2016. 

- vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny ze dne 
9.12.2016, č.j. 72586/ENV/16; 5041/610/16. 

- závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, sekce 
ekonomická a majetková ze dne 6.1.2017, č.j. 57411/2016-8201-OÚZ-PCE. 

- souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaný Ministerstvem životního prostředí, 
odborem obecné ochrany přírody a krajiny ze dne 29.6.2017 č.j. 2554/ENV/17157/610/17. 

- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství 
ze dne 16.12.2016 č.j. ODSH-86044/2016-Li. 

- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství 
ze dne 14.2.2017, č.j. ODSH-6496/2017-Li. 



 

Strana 38 Č.j.: 61946-16/OV-com / 1386-2017 
 

- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu 
a sportu, oddělení územního plánování ze dne 16.11.2016, č.j. KrÚ 73400/2016. 

- budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 12.12.2016, č.j. KrÚ 84789/2016/OŽPZ/Br. 

- stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí s zemědělství ze 
dne 8.11.2016, č.j. 73381/2016/OŽPZ/Pe. 

- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
ze dne 24.5.2017, č.j. 36388/2017/OŽPZ/Si. 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 
územní pracoviště Svitavy, ze dne 7.12.2016, č.j. KHSPA18311/2016/HOK-Sy. 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, krajského ředitelství 
ze dne 28.11.2016, č.j. HSPA-13-1806/2016. 

-  stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie 
ze dne 2.1.2017, č.j. KRPE-89869-1/ČJ-2016-1700DP. 

- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Olomouc ze dne 
12.4.2017, č.j. MO – SOO0390/17-4/Sj, DUCR-21633/17/Sj. 

- vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, dopravní 
inspektorát ze dne 9.11.2016, č.j. KRPE-89649-1/ČJ-2016-170906. 

- stanovisko Městského úřadu Svitavy, odboru výstavby, ze dne 18.5.2016, č.j. 26231-16/OV-
krd/342-2016. 

- vyjádření Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy, ze dne 12.12.2016, č.j. 52923-16/OD-
8477-2016/DIR. 

- souhrnné vyjádření Městského úřadu Svitavy, oboru životního prostředí ze dne 7.12.2016, 
č.j. 52936-16/OZP-brt. 

- rozhodnutí Městského úřadu Svitavy, odboru životního  prostředí ze dne 24.5.2016, č.j. 
27844-17/OZP-bik. 

- závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí ze dne 13.12.2016, 
č.j. 52927-16/OZP-grh. 

- závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, ze dne 
13.12.2016, .č.j. 52931-16/OZP-grh. 

- vyjádření Městského úřadu Litomyšl, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 
20.3.2017, č.j. MěÚ Litomyšl 14220/2016. 

- vyjádření Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství, ze dne 
25.11.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 28917/2016. 

- souhrnné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí, ze dne 
22.11.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 28918/2016. 

- závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, ze dne 
6.2.2017,č.j. MěÚ Litomyšl 03466/2017. 

- závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí, ze dne 
9.12.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 33980/2016. 

- vyjádření Městského úřadu Litomyšl, odboru kultury a cestovního ruchu, oddělení státní 
památkové péče, ze dne 31.10.2016, č.j. MěÚ Litomyšl 28919/2016. 

- vyjádření Městského úřadu Litomyšl ze dne 20.3.2017, č.j. MěÚ Litomyšl 08331/2017. 
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- Stanovení stavebního úřadu k provedení správního řízení a vydání územního rozhodnutí 
Krajského řadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, 
oddělení stavebního řádu, ze dne 2.6.2016, .č.j. KrÚ-39392/2016/OMSŘI/Kš-urč. 

- vyjádření Obvodního báňského úřadu, ze dne 26.10.2016, č.j. SBS 34462/2016/OBÚ-09/1. 

- závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 1.11.2016, č.j. 010961-16-701. 

- stanovisko Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, ze dne 17.11.2016 .č.j. 
52936-16/OZP. 

 

Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury: 

- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a 
technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., č.j. 5001400760 ze dne 8.11.2016. 

- stanovisko k záměru přeložky VTL plynovodu společnosti GasNet, s.r.o., jako 
provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený 
GridServices, s.r.o., č.j. 5001424895 ze dne 14.12.2016. 

- stanovisko k přeložce VTL plynovodu společnosti GasNet, s.r.o., jako provozovatele 
distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., č.j. 
5001425760 ze dne 15.12.2016. 

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1089968202 ze dne 4.11.2016. 

- souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., .č.j. 1090356453 ze dne 5.12.2016. 

- vyjádření k přeložce vedení velmi V1121-VVN 110kV společnosti ČEZ Distribuce,a.s. č.j. 
8120058377 ze dne 7.2.2017. 

- souhlas s výjimkou z ochranného pásma vedení velmi vysokého napětí 110kV, V1121 
v úseku stožáru č. 84-85 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. MAR/6/3/17/1 ze dne 
6.3.2017. 

- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 
5.1.2017, č.j. 0200539749. 

- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 
5.1.2017 č.j. 0100676765. 

- stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. POS-Li841/16 ze dne 25.11.2016. 

- vyjádření společnosti VHOS a.s., č.j. Ing.MN/2016/9004327 ze dne 14.11.2016 a 
Ing.MN/2017/9004720 ze dne 21.2.2017. 

- souhrnné stanovisko společnosti ČD – Telematika a.s., č.j. 14603/2016-O ze dne 
24.10.2016.  

- stanovisko Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč, bez č.j. ze 
dne 29.11.2016. 

 

Stanoviska ostatních osob a předložené smlouvy: 

- souhrnné stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického, dokumentační výbor, ze dne 
27.12.2016 SÚSPK/9112/2016/1. 
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- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty státní organizace ze dne 9.3.2017, č.j. 
11089/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT. 

- souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 6.12.2016 č.j. 008277/38200/3/Hol/206. 

- souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 15.12.2016 č.j. 31536/18200/2016. 

- vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích ze 
dne 21.11.2016, č.j. NPÚ-361/83039/2016Era. 

- stanovisko Lesy České republiky, s.p., lesní správa Sviatvy ze dne 5.12.2016, č.j. 
LCR161/001346/2016. 

- vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 5.12.2016, č.j. PM061286/2016-203/Fi. 

- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 4.1.2017 č.j. PVZ/16/37084/Ka/0. 

- vyjádření k navržené přeložce přípojky napojené z vodovodu obce Opatovec společnosti Fa 
RENE a.s. ze dne 22.2.2017. 

- souhlas s návrhem přeložky vodovodní přípojky společnosti Aeri s.r.o. ze dne 27.2.2017. 

- stanovisko Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
ČR, o.s. ze dne 11.11.2016, č.j. 117/2016/Kap. 

- stanovisko Státní energetické inspekce ze dne 25.10.2016, .č.j. SEI1198/16/52.101/UI. 

- stanovisko Státního pozemkového úřadu ze dne 29.5.2017, č.j. SPU253282/2017. 

- vyjádření k trvalému záboru Státního pozemkového úřadu ze dne 7.4.2017, č.j. 
SPU065606/2017. 

- stanovisko obce Opatovec ze dne 28.11.2016, bez č.j.. 

- stanovisko k přeložce vodovodní přípojky obce Opatovec 14.3.2017, bez č.j.. 

- vyjádření obce Čistá ze dne 25.11.2016, č.j. 386/16. 

- stanovisko obce Janov ze dne 30.11.2016, č.j. OÚJ/475/2016. 

- sdělení města Svitavy ze dne 5.12.2016, č.j. 52921-16/7-2016. 

- Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o překládce sítě elektronických komunikací 
č. HK 2016_0080 mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. (vlastníkem technické 
infrastruktury) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (žadatelem o územní rozhodnutí o umístění 
stavby) ze dne 12.2016. 

- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 
26/INV/2017(ŘSD ČR); 4000206932(GasNet) mezi GasNet, s.r.o. (vlastník plynárenského 
zařízení) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (osobou vyvolávající přeložku plynárenského 
zařízení) ze dne 28.2.2017. 

- smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání 
některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby mez, bez č. ev., 
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Svazkem majitelů skupinového vodovodu Janov – 
Strakov – Mikuleč, zastoupený na základě zplnomocnění provozovatelskou společností 
VHOS a.s. ze dne 12.5.2017. 

- smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie, č. Z_S14_12_8120058377 mezi ČEZ Distribucí, a.s. (provozovatel) a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (žadatelem) ze dne 12.5.2017. 
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         Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena prostřednictvím 
dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Písemná forma ověření je součástí spisového materiálu. 
Doklady o jiných právech k dotčeným pozemkům jsou součástí spisového materiálu. 
           K žádosti o územní rozhodnutí ani v průběhu územního řízení nebyly doloženy souhlasy 
všech vlastníků pozemků, na kterých se stavba umísťuje. Stavební úřad postupoval v souladu s 
ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona, na základě kterého není nutné doložit vlastnické právo 
žadatele ani smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu či předložit souhlas vlastníka pokud se 
jedná o stavbu, pro kterou lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit.  
           Právní titul k provedení vyvlastňovacího řízení je v tomto případě dán ustanovením § 170 
odst. 1 stavebního zákona.  Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury určenou k 
rozvoji území obcí, kraje a státu, vymezenou ve vydané územně plánovací dokumentaci, pro kterou 
lze ve smyslu ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona odejmout či omezit práva k 
pozemkům a stavbám, potřebná pro její uskutečnění.  
            Před zahájením realizace stavby je však stavebník povinen získat právo zřídit stavbu na 
pozemku, který není v jeho vlastnictví, a to formou dohody s vlastníkem nebo na základě 
provedeného vyvlastňovacího řízení a pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění podle zvláštního 
právního předpisu. Pokud toto právo získáno nebude, bude se jednat o neoprávněnou stavbu, která 
bude následně předmětem dalšího postupu v souladu s platnými právními předpisy.  
       Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění 
je v souladu: 

 
- s vydanými územně plánovacími dokumentacemi jednotlivých obcí, na jejichž území je 

předmětná stavba umístěna, 
- k projednávané stavbě se vyjádřil Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů 

EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování vyjádřením ze dne 16.11.2016, 
č.j. KrÚ 73400/2016. v tomto vyjádření je uvedeno, že Krajský úřad Pardubického kraje je 
příslušný dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v platném znění, k pořízení 
zásad územního rozvoje a jejich aktualizaci. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk) byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010 usnesením č. 
Z/170/10 a nabyly účinnosti 15.5.2010. ZÚR Pk – aktualizace č. 1 byly vydány 
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17.9.2014 usnesením č. Z/229/14 a nabyly 
účinnosti 7.10.2014. Záměr byl posouzen z hlediska souladu ZÚR Pk, ve znění aktualizace 
č. 1. ZÚR Pk vymezují v řešeném území koridor dopravy republikového významu v šíři 600 
m pro umístění veřejně prospěšné stavby D01 – rychlostní silnice R 35 se všemi jejími 
objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na 
stávající silniční síť dle podmínek stanovených v čl. 82 ZÚR Pk a v souadu s čl. 140 a 142 
ZÚR Pk. 

- návrh trasy dálnice D 35 je vymezen uvnitř koridoru pro umístění stavby D01 v souladu s 
ZÚR Pk, ve znění aktualizace č. 1. Označení stavby rychlostní silnice R 35 se mění na 
dálnici II.třídy D 35, na základě přechodných ustanovení čl.II zákona č. 268/2015 SB., 
kterým se mění zákon č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, který nabyl účinnosti 31.12.2015. 

- za součást stavby se dle článku 140 ZÚR Pk považují též zařízení a doprovodné stavby 
nezbytné k provedení stavby a k zajištění řádného užívání stavby, příjezdové komunikace a 
napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodné zařízení technické infrastruktury a 
doprovodné dopravní stavby. Navržené umístění křižovatek na území obcí Mikuleč a 
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Opatovec odpovídá navrženým záměrům řešení MÚK v oblasti Svitavy – západ a Svitavy – 
sever ve čl. 73 ZÚR Pk. 

- ZÚR Pk v článku 82 stanovují následující úkoly pro rozhodování v území: 
a) zpřesnění koridorů provádět s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, 

zhoršení kvality ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví; 
b) při křížení s biokoridory ÚSES minimalizovat ovlivnění jejich funkčnosti; 
c) zajistit dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů; 
d) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF. 

- projektová dokumentace posuzovaného záměru řeší na 67. km stavby křížení D 35 
s neregionálním biokoridorem K83 a 70.km křížení s regionálním biokoridorem RK 887 Psí 
kuchyně – Moravský Lačnov. Křížení nadregionálního biokoridoru s dánicí D 35 a 
přeložkou silnice I/35 je řešeno návrhem ekoduktu a regionální biokoridor bude v řešeném 
úseku dálnice D 35 přemostěn. Souběžně s trasou nadregionálního biokoridoru je v územně 
analytických podkladech kraje veden dálkový migrační koridor, který je řešen také 
navrženým ekoduktem. V rámci umístění a realizace stavby je nutné zajistit jejich 
průchodnost a funkčnost. 

- umístění stavby D 35 v úseku Janov – Opatovec je v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje 
 

- dle Územního plánu obce Janov, který nabyl účinnosti dne 5. 1. 2013, se pozemky pro 
výše uvedenou stavbu v katastrálním území Janov u Litomyšle, nacházejí v koridoru pro 
veřejně prospěšnou stavbu ze ZÚR Pk – D01 (rychlostní komunikace R35). 
 

- dle Územního plánu obce Čistá, vydaného formou obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, 
nabytí účinnosti 12. 1. 2007, územní plán obce Čistá nezpřesňuje ani nevymezuje koridor D 
35 vymezený v ZÚR Pk, dle § 54 odst. 5 stavebního zákona, je obec povinná uvést územní 
plán do souladu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně 
schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního 
plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo 
politikou územního rozvoje. V současné době se pořizuje nový územní plán obce Čistá. 
Záměr je umístěn do funkční plochy s označením „technická infrastruktura-silnice II.třídy“, 
pro kterou není stanoveno žádné podrobnější využití, a dále do funkčních ploch 
„nezastavitelné území – pole“ a „nezastavitelné území – lesy“, pro které je opatřením 
obecné povahy stanoveno mimo jiné toto využití: 

 
a) přípustné - činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou a lesní produkcí, 

činnosti sloužící k zachování vysoké biodiverzity a ekologické stability v území (realizace 
ÚSES a dalších opatření přispívajících k vyšší retenci krajiny a opatření zvyšující ekologickou 
stabilitu území) a trasy technické infrastruktury (VN, VVN, plynovody apod.), 
 

b) nepřístupné – nové objekty příslušné do urbanizovaného území. 
Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona, v platném znění, lze v nezastavěném území v souladu 
s jeho charakterem umisťovat mimo jiné i stavby pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 
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- dle Územního plánu obce Mikuleč, který nabyl účinnosti dne 21. 11. 2013, se pozemky pro 
výše uvedenou stavbu v katastrálním území Mikuleč, nacházejí v koridoru pro veřejně 
prospěšnou stavbu ze ZÚR Pk – D01 (rychlostní komunikace R35). 
 

- dle Územního plánu obce Opatovec, který nabyl účinnosti dne 22. 10. 2008, se pozemky 
pro výše uvedenou stavbu v katastrálním území Opatovec, nacházejí v koridoru pro veřejně 
prospěšnou stavbu ze ZÚR – D01 (rychlostní komunikace R35). Vodohospodářský objekt č. 
08-362 částečně zasahuje mimo tento koridor, leží však v koridoru pro tuto stavbu, 
vymezeném v ZÚR Pk. 
 

- dle Územního plánu města Svitavy, který nabyl účinnosti dne 29. 10. 2010 a Změny č. 1, 
která nabyla účinnosti dne 27. 12. 2014, se pozemky pro výše uvedenou stavbu v 
katastrálním území Moravský Lačnov, nacházejí v zastavitelné ploše pro dopravní 
infrastrukturu DS. 
 

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, 

- Po posouzení záměru z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 
18 a § 19 stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že stavební záměr vyhovuje 
urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové 
uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter.  

 
- s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území  
- Navrhovaný záměr je umístěn v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
- s  požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
- Navrhovaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu. Umístění stavby bylo s vlastníky veřejné technické a dopravní infrastruktury 
odsouhlaseno. 

 
- s  požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků 
řízení, 

- Navrhovaný záměr je umístěn v souladu se zájmy chráněnými zvláštní předpisy zejména na 
úseku jednotlivých složek životního prostředí, zákona o pozemních komunikacích,  zákona 
o požární ochraně, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o drahách, obrany státu a 
další.  Stavební úřad rovněž neshledal povolením umístění stavby nepřípustné ohrožení či 
nepřiměřené ohrožení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Námitky účastníků 
územního řízení byly posouzeny a toto posouzení bylo odůvodněno (viz. níže). 

- Do územního řízení se jako jeho účastníci přihlásily osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 
právní předpis v souladu s § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
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prostředí), v platném znění - spolek Živé Kornice, IČO: 22815082, Kornice 10, 570 01 
Litomyšl, dne 14.2.2018, zastoupené předsedou spolku Petrem Chaloupkou. 
 

        Stavba svým rozsahem překračuje rámec „běžné stavby“, jedná se totiž o rozsáhlou veřejně 
prospěšnou stavby dopravní infrastruktury zasahující do území několika obcí. Před realizací stavby 
budou muset být vyřešeny majetkoprávní vztahy týkajících se pozemků určených pro stavbu. 
V mnoha případech se předpokládá, že práva potřebná k realizaci stavby budou získávána 
prostřednictvím řízení o vyvlastnění. Z tohoto důvodu rozhodl stavební úřad ve „Výroku č. 2“ 
tohoto rozhodnutí o stanovení delší doby platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby, a to na 
dobu 5-ti let ode dne právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby (Výrok č. 1).  Při svém 
posuzování délky platnosti územního rozhodnutí stavební úřad nepřihlížel pouze k zájmům 
žadatele, ale přihlížel též k zájmům veřejným, a dále k tomu, aby dotčené okolí a osoby nebyly 
vystaveny nejistotám o rozsahu a realizaci investičního záměru po zbytečně dlouhou dobu. V tomto 
případě stavební úřad dospěl k závěru, že je možné stanovit maximální zákonem stanovenou lhůtu 
pěti let.  

 

Námitky účastníků územního řízení. 

 Při ústním jednání dne 27.2.2018 uplatnila Obec Janov, Janov 216, 569 55 Janov, jako 
účastník územního řízení, tyto námitky: 
 

„Stanovisko obce Janov k územnímu řízení budoucí D 35 na úseku 3508 – podklad k veřejnému 
ústnímu jednání dne 27.2.2018 na MÚ Svitavy, č.j. OUJ/0202/2018 ze dne 26.2.2018. Obec Janov 
trvá na stanovisku obce ze dne 30.11.2016, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska (příloha č. 
I), s níže uvedenými změnami: 

1) Obec Janov požaduje umístění stavebního objektu SO 08 – 762 PHS dle poslední verze ve 
staničení 64,491 – 65,371 km vlevo a jako územní rezervu pro umístění PHS ve staničení 
64,300 – 64,491 km a 65,371 – 65,600 km; dále souhlasíme s umístěním PHS ve staničení 
66,749 – 67,325 km vlevo. 

2) Stavební objekt SO 08 – 125 Přeložka účelové komunikace v km 69,520 není v katastrálním 
území Janov u Litomyšle, a proto obec Janov nesouhlasí s návrhem převzetí do majetku 
obce. 

3) Stavební objekt SO 08 – 170 Provizorní komunikace – jako způsob ochrany stávajícího 
vodovodu před výstavbou provizorní komunikace požadujeme osazení chrániček. 

4) Stavební objekt SO 08 – 381 Úpravy meliorací – otázka: Jakým způsobem je řešeno 
v katastrálním území Janov u Litomyšle? 

5) Stavební objekty SO 08 – 431 – 434 Přeložky kabelů vodovodního řadu – otázka: Bylo 
projednáno a odsouhlaseno provozovatelem vodovodu (VHOS a.s. Moravská Třebová)? 

6) Stavební objekt SO 08 – 430 Úprava veřejného osvětlení ČSPH BENZINA v km 65,700 – 
obec požaduje specifikaci umístění objektu. 

7) Stavební objekt SO 08 – 490.1 nové značení objektu proti původnímu SO 08 – 441, která je 
součástí stanoviska (příloha č.I). 

8) Obec Janov nesouhlasí s umístěním odstavných ploch pro kamionovou a osobní dopravu 
v k.ú. Janov u Litomyšle, a to v žádném ze stupňů projektové dokumentace a celého 
stavebního řízení.  

9) Stanovisko Svazku majitelů vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč viz. Příloha č.III 



 

Strana 45 Č.j.: 61946-16/OV-com / 1386-2017 
 

Závěrem obec Janov na úseku 3507 podporuje variantu 1, která zasahuje svou úpravou i do úseku 
3508 viz stanovisko obce ze dne 21.4.2017 a bylo dohodnuto na osobním jednání konaného 
9.5.2017 na MÚ Svitavy, že při změně trasy úseku 3507 bude provedena úprava návrhových prvků 
ve staničení 62,750 65,500 km (příloha č. II).  
Přílohy: Příloha č. I – Stanovisko obce Janov ze  dne 30.11.2016: 
 Příloha č. II – Stanovisko obce Janov ze dne 21.4.2017 + protokol z ústního jednání ze dne 
9.5.2017 na MÚ Svitavy: 
 Příloha č. III – Stanovisko Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč ze 
dne 18.5.2017.“ 
 
 
Příloha č. I – Stanovisko obce Janov ze  dne 30.11.2016: 
 
„Návrh usnesení č. 5-9/2016: Zastupitelstvo obce Janov schválilo vydání stanoviska k projektové 
dokumentaci pro územní řízení v trasování D 35 v k.ú. Janov u Litomyšle ve staničení od 62,750 km 
do 67,800 km s následujícími podmínkami: 

1) stavební objekt (dále jen „SO“) SO 08-101 Hlavní trasa ve staničení 63,446 km až 66,700 
km – obec Janov požaduje snížení navržené nivelety podélného pásu o 1 m. V případě, že 
nedojde k požadovanému snížení nivelety v uvedeném staničení, požaduje obec Janov 
vybudování protihlukové stěny (dále jen „PHS“) SO 08-760. Pokud bude niveleta hlavní 
trasy snížena o 1 m, dojde ke snížení průjezdného profilu na SO 08-202 na výšku 3,1 m, 
s čímž obec Janov souhlasí; 

2) SO 08-760 PHS-obec Janov požaduje navrženou PHS de PD ve staničení 64,491km až 
65,371 km vlevo prodloužit v úseku 64,300 km až 65,700 km. Dle souhrnné technické zprávy 
PD nepovažovat PHS jako územní rezervu, ale zahrnout ji do projektové dokumentace pro 
stavební povolení a realizovat její výstavbu; 

3) SO 08-150 až 08-154-obec Janov požaduje specifikaci navržené konstrukce polních cest a 
jako finální vrstvu komunikace požadujeme živičný kryt z důvodu provozu nadměrné 
zemědělské techniky v celém úseku v k.ú. Janov u Litomyšle. Začátek úseku SO 08-150 
požadujeme posunout a napojit na stávající R35; 

4) SO 08-441 kabelová přípojka NN 1 KV pro SOS-DIS ve staničení 64,863 km-popis 
stavebního objektu není řešen v souhrnné technické zprávě PD. Proto obec Janov požaduje 
jeho dodání. Obec Janov nesouhlasí s navrženou trasou kabelového vedení. Požadovaná 
trasa vedení je zakreslena červeně v situačním plánku označeném jako příloha č.1 tohoto 
stanoviska. Kabelové vedení obec požaduje uložit do země a místo křížení kabelového vedení 
s místní komunikací obec požaduje provést protlakem. 

5) SO 08-801 vegetační úpravy-celou trasu násypu i zářezu v hlavní trase SO 08-101 a 
přeložky silnice I/35 SO 08-102 požadujeme osadit vhodnými keři a stromy, aby celá stavba 
byla co nejvíce začleněna do krajiny. K tomu požadujeme výsadbu zeleného pásu v šíři 10 m 
vlevo ve staničení 63,700 km až 65,750 km na hlavní trase SO 08-101, za stavebním 
objektem SO 08-761 PHS vlevo a plochy vyšrafováno zeleně v příloze č.2 tohoto stanoviska. 
Návrh výsadby jednotlivých druhů stromů požaduje obec předem specifikovat a odsouhlasit; 

6) ve staničení 63,700 km, 65,580 km a 65,520 km dojde vlivem výstavby k vykácení pásů 
větrolamů, za které obec požaduje náhradní výsadbu v rozsahu vykácené plochy větrolamu 
na pozemcích, jež obec předem určí; 
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7) do PD obec požaduje zapracovat hospodářské sjezdy na zemědělské pozemky na SO 08-
101ve staničení 0,900km vlevo a ve staničení 1,600 km vlevo a dále na SO 08-121 ve 
staničení 0,025 km vlevo a staničení 0,065 km vpravo; 

8) během výstavby D 35 v k.ú. Janov u Litomyšle obec Janov požaduje zákaz vedení objízdných 
tras pro veškerou dopravu, vč. provozu stavebních strojů a vozidel D35, po komunikacích 
v celé obci Janov a místní části Gajer; 

9) po spuštění provozu požaduje obce Janov měření hluku z D35 v lokalitách předem určených 
obcí z důvodu dodržení hygienických limitů dle platné normy. 

 
„Stanovisko vlastníka pozemku - k jeho záboru a použití pro stavbu dálnice D 35 Janov – Opatovec 
ze dne 29.11.2016, vlastník: Obec Janov, Janov č.p. 216, 569 55 Janov, k.ú. Janov u Litomyšle, LV 
č. 10001, podíl: 1/1; nájemce(uživatel) pozemků: 5127, 5168 – AG Maiwald a.s., Benátky 133, 570 
01 Litomyšl, 5457 ZD Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd. 
Výčet pozemků: 1069/1, 5127, 5168, 5401, 5430, 5457, 5594, 5620, 5637, 5680 v k.ú. Janov u 
Litomyšle; 
souhlasí: 

a) s umístěním stavby D35 Janov – Opatovec ve smyslu § 86, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění 

b) s dělením a scelováním pozemků 
c) s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu ustanovení § 9 zákona 

čís. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jedná-li se o pozemek ZPF 
d) s příp. kácením dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení zákona 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny a současně zplnomocňuje investora k podání žádosti o kácení 
dřevin. 

Toto stanovisko se vydává pro investora stavby a bude sloužit jako podklad pro vydání správních 
rozhodnutí – územního rozhodnutí pro stavbu D 35 Janov – Opatovec. 
 
Příloha: Stanovisko obce Janov k PD pro ÚŘ trasování D 35 v k.ú. Janov u Litomyšle, úsek 08 ze 
dne 30.11.2016, č.j. OÚJ/475/2016: 
Obec Janov souhlasí s navržením trasy budoucí D 35, jejího záboru a použití pozemků pro stavbu 
D35 Janov – Opatovec; úsek 08, dle předložené PD s následujícími podmínkami: 

1) stavební objekt (dále jen „SO“) SO 08-101 Hlavní trasa ve staničení 63,446 km až 66,700 
km – obec Janov požaduje snížení navržené nivelety podélného pásu o 1 m. V případě, že 
nedojde k požadovanému snížení nivelety v uvedeném staničení, požaduje obec Janov 
vybudování protihlukové stěny (dále jen „PHS“) SO 08-760. Pokud bude niveleta hlavní 
trasy snížena o 1 m, dojde ke snížení průjezdného profilu na SO 08-202 na výšku 3,1 m, 
s čímž obec Janov souhlasí; 

2) SO 08-760 PHS-obec Janov požaduje navrženou PHS de PD ve staničení 64,491km až 
65,371 km vlevo prodloužit v úseku 64,300 km až 65,700 km. Dle souhrnné technické zprávy 
PD nepovažovat PHS jako územní rezervu, ale zahrnout ji do projektové dokumentace pro 
stavební povolení a realizovat její výstavbu; 

3) SO 08-150 až 08-154-obec Janov požaduje specifikaci navržené konstrukce polních cest a 
jako finální vrstvu komunikace požadujeme živičný kryt z důvodu provozu nadměrné 
zemědělské techniky v celém úseku v k.ú. Janov u Litomyšle. Začátek úseku SO 08-150 
požadujeme posunout a napojit na stávající R35; 

4) SO 08-441 kabelová přípojka NN 1 KV pro SOS-DIS ve staničení 64,863 km-popis 
stavebního objektu není řešen v souhrnné technické zprávě PD. Proto obec Janov požaduje 
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jeho dodání. Obec Janov nesouhlasí s navrženou trasou kabelového vedení. Požadovaná 
trasa vedení je zakreslena červeně v situačním plánku označeném jako příloha č.1 tohoto 
stanoviska. Kabelové vedení obec požaduje uložit do země a místo křížení kabelového vedení 
s místní komunikací obec požaduje provést protlakem. 

5) SO 08-801 vegetační úpravy-celou trasu násypu i zářezu v hlavní trase SO 08-101 a 
přeložky silnice I/35 SO 08-102 požadujeme osadit vhodnými keři a stromy, aby celá stavba 
byla co nejvíce začleněna do krajiny. K tomu požadujeme výsadbu zeleného pásu v šíři 10 m 
vlevo ve staničení 63,700 km až 65,750 km na hlavní trase SO 08-101, za stavebním 
objektem SO 08-761 PHS vlevo a plochy vyšrafováno zeleně v příloze č.2 tohoto stanoviska. 
Návrh výsadby jednotlivých druhů stromů požaduje obec předem specifikovat a odsouhlasit; 

6) ve staničení 63,700 km, 65,580 km a 65,520 km dojde vlivem výstavby k vykácení pásů 
větrolamů, za které obec požaduje náhradní výsadbu v rozsahu vykácené plochy větrolamu 
na pozemcích, jež obec předem určí; 

7) do PD obec požaduje zapracovat hospodářské sjezdy na zemědělské pozemky na SO 08-
101ve staničení 0,900km vlevo a ve staničení 1,600 km vlevo a dále na SO 08-121 ve 
staničení 0,025 km vlevo a staničení 0,065 km vpravo; 

8) během výstavby D 35 v k.ú. Janov u Litomyšle obec Janov požaduje zákaz vedení objízdných 
tras pro veškerou dopravu, vč. provozu stavebních strojů a vozidel D35, po komunikacích 
v celé obci Janov a místní části Gajer; 

9) po spuštění provozu požaduje obce Janov měření hluku z D35 v lokalitách předem určených 
obcí z důvodu dodržení hygienických limitů dle platné normy“. 

příloha č. 1 a č.2 – situační výkresy na podkladě katastrální mapy. 
 
 
 Příloha č. II – Stanovisko obce Janov ze dne 21.4.2017 + protokol z ústního jednání ze dne 
9.5.2017 na MÚ Svitavy: 
 
„Stanovisko obec Janov ke změně trasování a úpravy nivelety D 35 v k.ú. Janov u Litomyšle 
z jednání ze dne 12.4.2017 v Praze, č.j. OÚJ/0377/2017 ze dne 21.4.2017: 
Obec Janov souhlasí s navržením trasy budoucí D 35 v úseku č. 3507 a č. 3508 Litomyšl – Janov a 
jejího záboru a použití pozemků pro stavbu s následujícími podmínkami: 

1) navržená trasa varianty č. 1 je pro obec Janov jednoznačně příznivější oproti původnímu 
návrhu trasy; 

2) navržená niveleta varianty č. 1 je příznivější z hlediska výškového osazení do stávajícího 
terénu včetně menšího záboru zemědělské půdy a k nižšímu hlukovému zatížení obce; 

3) souhlasíme se směrovou a výškovou úpravou mimoúrovňové křižovatky MÚK Janov včetně 
jejího tvaru a směrového posunu dále od obce Janov; 

4) ve staničení 62,091 km, kde dochází ke křížení MÚK a stávající rychlostní komunikace I/35 
dle návrhu nedojde k navýšení nivelety stávající komunikace I/35, s čímž zcela souhlasíme; 

5) ve staničení 62,714 km dochází ke změně podélného spádu v hodnotě 2/82%. S tímto 
návrhem podélného spádu obec Janov nesouhlasí. Požadujeme od tohoto staničení úpravu 
podélného spádu nivelety v hlavní trase na SO 08-101 v takové hodnotě, aby následující 
stavební objekt SO 08-202 byl snížen o výšku minimálně 1 m. Tímto dojde ke snížení 
podjezdné výšky v hodnotě 3,10 m, se kterou obec Janov souhlasí. Snížením nivelety budoucí 
D35 chceme dosáhnout, aby niveleta stávající rychlostní komunikace I/35 byla výš než 
niveleta budoucí D 35, což je navrženo od staničení 65,600 km až po konec katastrálního 
území Janov u Litomyšle; 
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6) obec Janov podporuje stanovisko obce Strakov a spolku PRO Litomyšl. 
 
 
„Protokol o ústním jednání ve věci umístění stavby D35 Janov – Opatovec, sepsaný dne 9.5.2017 
na Městském úřadě Svitavy, T. G. Masaryka 25, Svitavy: 
Obec Janov požaduje snížení nivelety D 35 v případě, že dojde ke změně v úseku č. 3507 (Litomyšl – 
Janov) ve staničení 62,750 – 65,500 dle návrhových prvků. Územní rezerva – v dalším stupni PD, 
požaduje obec Janov prodloužení územní rezervy pro umístění protihlukové stěny v úseku staničení 
64,300 – 65,600 (nebude se rozšiřovat zábor, umístění prosloužení na úkor násypového tělesa – 
stanovisko obce OÚJ475/2016, bod 5. a 6.). Specifikace polních cest bude provedena v dalším 
stupni PD. Kabelová přípojka dle stanoviska obce Janov je zahrnuta v PD a splňuje podmínky 
obce. Bod 7. stanoviska obce v DUR splněn. Bod 8. a 9. pro DUR splněn. V místě umístění 
stávajícího vodojemu bude v dalším stupni PD řešeno betonové svodidlo (návrh) pro ochranu 
vodojemu v d=40 m. Bude proveden pasport pro DSP objektu vodojemu pro posouzení technického 
stavu před, v průběhu a po ukončení stavby D 35.“ 
 
 Příloha č. III – Stanovisko Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč  
ze dne 18.5.2017. 
 
„Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov –Mikuleč, Janov 216, 569 55 Janov, 
protokol o ústním jednání ve věci umístění stavby D 35 Janov – Opatovec sepsaný dne 18.5.2017 na 
Obecním úřadě v Janově na základě prostudování předběžného HG průzkumu pro DUR. Na 
základě jednání na Městském úřadě Svitavy, odbor výstavby, dne 9.5.5017 bylo dohodnuto: 

1) v místě umístění stávajícího vodojemu bude v dalším stupni projektové dokumentace řešeno 
(návrh) betonové svodidlo pro ochranu vodojemu v délce 40 m (30 m před vodojemem, 10 m 
za vodojemem ve směru dopravy). Bude proveden pasport pro DSP (dokumentace 
skutečného provedení) objektu vodojemu pro posouzen technického stavu před, v průběhu a 
po ukončení stavby D 35. 

Na základě jednání na OÚ Janov dne 18.5.2017 bylo dohodnuto a požadujeme: 
2) pro vrt JH-1 je navrženo OP II. (ochranné pásmo). Předmětná D35 částečně zasáhne do 

tohoto ochranného pásma. Z tohoto důvodu požadujeme, aby veškeré srážkové vody, které 
dopadnou na těleso komunikace D35, byly svedeny mimo toto ochranné pásmo. Dále 
požadujeme vybudování monitorovacích vrtů ve směru k vrtu JH-1 a do prostoru před objekt 
vodojemu a čerpací stanice Janov. Z tohoto důvodu požadujeme přepracování návrhu 
ochranného pásma vetu JH-1, jehož obsahem bude situační zakreslení požadovaných 
monitorovacích vrtů; 

3) monitorování monitorovacích vrtů požadujeme po investorovi stavby v období výstavby a 
následně každý rok po dobu minimálně 5 let až po dobu ukončení záruční lhůty stavby D 35; 

4) v rámci pasportu objektu vodojemu požadujeme navíc provést krátkodobou zkoušku 
vodotěsnosti akumulační nádrže vodojemu; 

5) v případě změny kvality potměních vod během monitoringu monitorovacích vrtů budeme 
požadovat bezodkladné přijetí nápravných opatření proti dalšímu postupu znečištění vody 
do vodojemu a vrtu. 

výše uvedené požadavky požadujeme zapracovat do HG průzkumu pro další stupeň projektové 
dokumentace k D35 v úseku Janov – Opatovec. 
Příloha: Stanovisko Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč ze dne 
29.11.216. 
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„Stanovisko vlastníka pozemku - k jeho záboru a použití pro stavbu dálnice D 35 Janov – Opatovec 
ze dne 29.11.2016, vlastník: Obec Janov, Janov č.p. 216, 569 55 Janov, k.ú. Janov u Litomyšle, LV 
č. 10001, podíl: 1/1; 
Výčet pozemků: 5415 v k.ú. Janov u Litomyšle; 
souhlasí: 

a) s umístěním stavby D35 Janov – Opatovec ve smyslu § 86, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění 

b) s dělením a scelováním pozemků 
c) s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu ustanovení § 9 zákona 

čís. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jedná-li se o pozemek ZPF 
d) s příp. kácením dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení zákona 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny a současně zplnomocňuje investora k podání žádosti o kácení 
dřevin. 

Toto stanovisko se vydává pro investora stavby a bude sloužit jako podklad pro vydání správních 
rozhodnutí – územního rozhodnutí pro stavbu D 35 Janov – Opatovec. 
Jiné vyjádření vlastníka: Stanovisko svazku označené jako příloha č.1.“ 
 
„Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov –Mikuleč, Janov 216, 569 55 Janov, 
stanovisko Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč k PD pro ÚŘ 
trasování D35 v k.ú. Janov u Litomyšle, usek 08, ze dne 29.11.2016: 
Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč souhlasí se skutečnostmi 
uvedenými ve Stanovisku vlastníka pozemku za dodržení následujících podmínek: 

1) provedení zkoušky těsnosti vodojemu po provedená výstavby komunikace D 35 v hlavní 
trase, polních cest, přeložek vodovodního řadu a elektrického kabelu 

2) požadujeme výstavbu ochranné zdi u vodojemu proti úniku ropných látek a proti 
mechanickému poškození vodojemu vozidly při dopravních nehodách 

3) kontrola kvality pitné vody ve vodojemu v následujících intervalech: před zahájením 
výstavby D 35, po skončení výstavby D 35 a následně každý rok po dobu 5 let od spuštění 
provozu na D 35.  

Přílohou tohoto stanoviska je Zápis z jednání ze dne 18.4.2016.“ 
 
„Zápis z jednání, PRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér Praha I, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 
akce: D 35 JANOV – OPATOVEC; ÚSEK 08, řešený objekt: Přeložky vodovodu (SO 341, SO 342, 
SO 343, SO 344), místo a datum: OÚ Janov, 18.4.2016: 
Shrnutí jednání – účastníci jednání (viz přiložená prezenční listina) se dohodli na následujícím: 

1) Přeložky vodovodu SO 341 – SO 344 budou provedeny z tvárné litiny DN 100 a DN 200. 
2) Potrubí přeložek bude v místech křížení s komunikací i s obslužnou (polní) cestou vždy 

opatřeno chráničkou. 
3) Ve směrových lomech na potrubí budou použity zámkové spoje. 
4) U všech přeložek (kromě SO 344) budou umístěny armaturní šachty s uzávěrem (šoupě). 

Tyto šachty budou situovány mezi dálnicí D 35 a mezi obslužnou komunikací ta, aby byl 
k těmto šachtám dobrý přístup. 

5) Přeložky vodovodů budou provedeny vč. ovládacích kabelů (řeší SO 431 – SO 434). Tyto 
ovládací kabely budou v místech křížení komunikací uloženy v chráničkách. 

6) Trasa přeložek SO 341 a SO 342 bude vedena až do VDJ (km 65,6). 
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7) Provozovatel vodovodu požaduje volit trasu přeložek SO 341 a SO 343 tak, aby za 
podchodem D 35 vedla souběžně s navrhovanou polní cestou a to podél její vnější strany (té 
vzdálenější od D 35). 

8) Provozovatel vodovodu (VHOS a.s.) požaduje zajištění přístupu a příjezdu pro těžkou 
techniku k VDJ (v km 65,6) – napojení z polní cesty. 

9) Projektantovi byl přeložen návrh na změnu Ochranného pásma vodního zdroje II. stupně 
(zatím nevstoupilo v platnost, ale dotýká se navrhované komunikace D 35 – viz příloha). 

10) Zpracovaná dokumentace ve stupni DUR bude oficiální cestou předložena dotčeným 
orgánům k vyjádření. 

 

Posouzení námitek stavebním úřadem: 
          Stavební úřad k námitkám obce Janov uvádí k jednotlivým bodům stanoviska č.j. 
OUJ/0202/2018 ze dne 26.2.2018: 
 

1) Stavební úřad ověřil, že umístění protihlukové stěny SO 08-760 staničení  km 64,491 – 
65,371 je v projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
(DUR) splněno. Podmínkou č. 2 výroku 1 tohoto rozhodnutí bylo uloženo, že stavba musí 
být  provedena dle DUR.  Požadavek na územní rezervu pro prodloužení protihlukové stěny 
do km 61,300 a do km 65,600 posoudil stavební úřad jako neodůvodněný. Zpracovaná 
hluková studie v rámci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vyhodnotila dopady 
stavby z hlediska hluku na okolní chráněné prostory. Na základě tohoto vyhodnocení byla 
navržena protihluková opatření k zajištění dodržení právem předepsaných limitů hluku u 
chráněných prostor. Jedná se zejména o stavby protihlukových stěn. Dodržení právem 
stanovených limitů hluku bude ověřeno v rámci měření při zkušebním provozu stavby.  
Pokud se měřením hluku v rámci zkušebního provozu stavby prokáže, že je třeba 
protihlukové stěny prodloužit či učinit jiná protihluková opatření, je stavebník povinen toto 
provést a zajistit tak, dodržení přípustných hodnot hluku u chráněných prostorů.  Umístění a 
realizace těchto protihlukových opatření pak budou předmětem samostatných povolovacích 
režimů ve smyslu stavebního zákona a obec, jako účastník územního řízení bude mít právo 
se k těmto záměrům v rámci projednávání před stavebním úřadem vyjádřit.  

2) V DUR u SO 08-125, který je v k.ú. Mikuleč bylo chybně uvedeno, že bude po dokončení   
předáno obci Janov. Na základě tohoto upozornění bylo v DUR opraveno. Předávání 
jednotlivých SO do majetku obcí či jiných osob není předmětem územního rozhodnutí o 
umístění stavby. Tyto převody se řeší smluvním vztahem, z čehož vyplývá, že vše musí být 
dohodnuto na základě vzájemné dohody smluvních stran. Do těchto smluvních vztahů není 
stavební úřad oprávněn zasahovat. 

3) Požadavek ochrany stávajícího vodovodu před výstavbou provizorní komunikace SO 08-170 
posoudil stavební úřad jako oprávněný a uložil stavebníkovi v podmínce č. 36 výroku 1 
tohoto rozhodnutí zajistit řádnou ochranu vodovodního řadu. 

4) Podrobné řešení úprav meliorací v k.ú. Janov u Litomyšle bude v rámci SO 08-381 Úpravy 
meliorací zpracováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení, což stavební úřad 
uložil podmínkou č. 37 výroku 1 tohoto rozhodnutí.  

5) Projednání přeložek kabelů vodovodního řadu (SO 08 – 431 až 435) s provozovatelem 
vodovodu proběhlo a bylo vydáno stanovisko VHOS a.s. Moravská Třebová 14.11.2016 č.j. 
Ing.MN/2016/9004327 a současně uzavřena „Smlouva o zajištění přípravy a realizace 
objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 
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s přípravou a realizací stavby“ dne 12.5.2017 mezi Svazkem majitelů vodovodu a 
investorem stavby. 

6) Požadavek na specifikaci objektu Úprava VO u ČSPH (SO 08-430) stavební úřad ověřil 
v DUR a zjistil, že je součástí zpracované DUR (výkres. dok. D, část D.7 cizí zařízení na 
PK, oddíl 2 elektro silnoproud), jedná se pouze o demontáž 1 sloupu VO, který osvětluje 
rušený vjezd k ČSPH. 

7) Stavební úřad ověřil, že objekt kabelové přípojky NN SOS-DIS km 64,863, byl vždy v DUR 
označen jako SO 08-490.1, ve vyjádření obce ze 30.11.2016 byl chybně označen jako SO 
08-441. 

8) Záměr projednávaný v tomto územní řízení neřeší umístění či realizaci  odstavných ploch 
pro kamionovou a osobní dopravu v k.ú. Janov u Litomyšle, proto stavební úřad vyhodnotil 
tento požadavek v tomto řízení jako neopodstatněný. 

9) Požadavky ze stanoviska Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov-Strakov-Mikuleč 
(dle přílohy č. III) – Při ústním jednání konaném dne 9.5.2017 na stavebním úřadě bylo 
dohodnuto, že vodojem bude ochráněn betonovým svodidlem. Dále bylo dohodnuto, že  
monitorovací vrty budou řešeny v rámci dalšího stupně dokumentace. Povrchové vody ze 
stavby dálnice D35 budou odvedeny mimo ochranné pásmo vodního zdroje – vrtu JH-1, 
který je umístěn na územní obce Janov. Všem těmto požadavkům stavební úřad vyhověl 
podmínkami č.  38, č. 39 a č. 40 výroku 1 tohoto rozhodnutí. 

10) Podpora obce Janov s variantou I u předchozího úseku 3507- usnesení zastupitelstva města 
Litomyšl ze dne 21.9.2017 schválilo vedení trasy  D 35 v úseku 3507 v předložené variantě 
stavebníkem ŘSD ČR a na toto umístění je řešeno  napojení pokračujícího úseku stavby 
D35 Janov-Opatovec - úsek 3507 není předmětem tohoto územního řízení, proto se tím 
stavební úřad nezabýval. 

 
        Posouzení stavebního úřadu k jednotlivým bodům stanoviska obce Janov ze 30.11.2016 
(označené jako  Příloha č. I): 
 

1) Požadavek na snížení nivelety o 1 m SO 08-101 (hlavní trasa km 63,446 – 66,700) byl  
podmíněn změnou trasy předchozího úseku D3507 Litomyšl-Janov, ke kterému nedošlo. 
Z tohoto důvodu posoudil stavební úřad tento požadavek v územním řízení jako nedůvodný. 

2) K SO 08-760 PHS v km 64,491 – 65,371: požadavek neuvádět jako územní rezervu                                                                                    
a prodloužení PHS vlevo a vpravo, stavební úřad odkazuje na odůvodnění k bodu č.1 
stanoviska obce Janov č.j. OUJ/0202/2018 ze dne 26.2.2018 – viz. výše. 

3) K SO 08-150 až 154: Podrobnější řešení včetně konstrukčních vrstev komunikací bude řešen 
v projektové dokumentace pro stavební povolení, proto je nutné tyto námitky uplatnit 
v následujícím stavebním řízení.    

4) Stavební úřad odkazuje na odůvodnění k bodu č.7 stanoviska obce Janov č.j. 
OUJ/0202/2018 ze dne 26.2.2018 – viz. výše. 

5) K SO 08-801 vegetační úpravy: Sadové úpravy budou řešeny v projektové dokumentaci pro 
stavební povolení. Ve stavebním řízení je možné uplatnit ke konkrétnímu řešení sadových 
úprav případné námitky. 

6) K požadavku náhradní výsadby za vykácené pásy větrolamů stavební úřad uvádí následující. 
Sadové úpravy budou řešeny v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Ve 
stavebním řízení je možné uplatnit ke konkrétnímu řešení sadových úprav případné námitky. 

7) K požadavku na doplnění hospodářských sjezdů na zemědělské pozemky stavební úřad 
kontuje, že DUR v uvedeném staničení umístění hospodářských sjezdů řeší. 
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8) K nesouhlasu s vedením  objízdných tras po místních komunikacích obce Janov a místní 
části Gajer stavební úřad uvádí, že DUR  obsahuje návrh řešení tras vedení dopravy po dobu 
výstavby (příloha č. D.8), podle které se nepředpokládá vedení dopravy po místních 
komunikacích obce Janov. Vlastní povolování uzavírek a stanovení objízdných tras bude 
předmětem povolovacího režimu příslušného silničního správního úřadu. Tuto záležitost je 
tedy možné  před vlastní realizací stavby řešit s tímto silničním správním úřadem. 

9) K požadavku na měření hluku po realizaci stavby stavební úřad uvádí, že tento požadavek 
není v územním řízení opodstatněný. Jak již výše stavební úřad uvedl,  dodržení právem 
stanovených limitů hluku bude ověřeno v rámci měření při zkušebním provozu stavby.  
Pokud se měřením hluku v rámci zkušebního provozu stavby prokáže, že je třeba 
protihlukové stěny prodloužit či učinit jiná protihluková opatření, je stavebník povinen toto 
provést a zajistit tak, dodržení přípustných hodnot hluku u chráněných prostorů. 

 
 
          Posouzení stavebního úřadu stanoviska obce Janov ze 21.4.2017 (označené jako  Příloha č. II 
+ protokol ze jednání na stavebním úřadu dne 9.5.2017): 
 

1) Stanovisko obce se týká jiného úseku stavby D 35, než který je předmětem tohoto územního 
rozhodnutí. Skutečnosti uvedené v protokolu z jednání na Městském úřadě ve Svitavách dne 
9.5.2017 byly ze strany stavebníka akceptovány. 

 
        K Příloze č. III – stanovisko Svazku majitelů vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč ze dne 
18.5.2017 se stavební úřad již výše v odůvodnění vyjádřil.  
 
 
   Při ústním jednání dne 27.2.2018 účastníci územního řízení Miroslav Štursa, Opatovec 
211, 56802 Svitavy, Romana Štursová, Opatovec 211, 568 02 Opatovec, Eva Nováková, 
Opatovec 249, 568 02 Svitavy, Naděžda Jansová, Opatovec 151, 568 02 Svitavy, Josef 
Patrovský, Opatovec č.p. 153, 568 02 Svitavy, Libuše Patrovská, Opatovec 153, 568 02 
Svitavy, Miluše Žižková, Opatovec 251, 568 02 Svitavy, Vlasta Nováková, Opatovec 194, 568 
02 Svitavy, Romana Sekerová, Opatovec č.p. 167, 568 02 Svitavy a  Lenka Smolová, Opatovec 
194, 568 02 Svitavy, , uplatnili   tyto společné námitky: 
 
„Hluk, prašnost, smog, požadujeme úpravu nadjezdu z Opatovce na Svitavy, min. rozšíření o 
chodník, popř. cyklostezky, aby bylo možno bezpečně přejít komunikaci. V úseku 73.0 – 74.0 
požadujeme kromě hlukové bariéry osázený val dostatečně dlouhý. Na stávající silnici 35/43 
požadujeme kruhový objezd. Z důvodů špatné informovanosti o plánované stavbě D35 se většina 
obyvatel, kterých se tato stavba týká nemohla vyjádřit.“ 
 

Posouzení námitek stavebním úřadem: 
Stavební úřad k výše citovaným společným námitkám účastníků územního řízení uvádí: 

1) Stavební úřad v územním řízení ověřil, že k navrhované stavbě byly v rámci DUR 
vypracovány všechny potřebné průzkumy a studie, mj. hluková i rozptylová studie, pro 
vyhodnocení negativních dopadů z provozu dálnice D35. Zpracovaná hluková studie 
v rámci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vyhodnotila dopady stavby 
z hlediska hluku na okolní chráněné prostory. Na základě tohoto vyhodnocení byla navržena 
protihluková opatření k zajištění dodržení právem předepsaných limitů hluku u chráněných 



 

Strana 53 Č.j.: 61946-16/OV-com / 1386-2017 
 

prostor. Jedná se zejména o stavby protihlukových stěn. Dodržení právem stanovených 
limitů hluku bude ověřeno v rámci měření při zkušebním provozu stavby.  Pokud se 
měřením hluku v rámci zkušebního provozu stavby prokáže, že je třeba protihlukové stěny 
prodloužit či učinit jiná protihluková opatření, je stavebník povinen toto provést a zajistit 
tak, dodržení přípustných hodnot hluku u chráněných prostorů. Na tento záměr bylo vydáno 
souhlasné stanovisko KHS Pardubického kraje ze dne  7.12.2016, č.j. 
KHSPA18311/2016/HOK-Sy. Návrh dalšího protihlukového valu a jeho ozelenění je 
nadstandardní opatření v rámci výstavby dálnice, které je podmíněno výkupem pozemků 
obcí a souhlasem obce s následný převzetím valu a vegetačních úprav do správy obce. 
Stavební úřad nemá pravomoc nařídit nic navíc, pokud k tomu nemá opodstatněný důvod, 
např. požadavek dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví. Co se týká smogu a prašnosti, 
tak i těchto hledisek byl záměr posouzen orgánem ochrany ovzduší, ten k záměru vydal 
kladné stanovisko.  

2) K požadavku na rozšíření nadjezdu nad D35 o chodník či cyklostezku  stavební úřad 
konstatuje, že šířkové uspořádání nadjezdu bylo v rámci DUR souhlasně projednáno se 
všemi dotčenými orgány včetně obce Opatovec. Technické řešení nadjezdu bylo schváleno 
zejména ze strany budoucího vlastníka. Stavební úřad není oprávněn nařídit nic nad rámec 
své pravomoci.   

3) K požadavku zřízení kruhového objezdu na křižovatce silnic I/35 x I/43 stavební úřad 
sděluje, že se tento požadavek netýká tohoto územního rozhodnutí o  umístění stavby D35 
Janov-Opatovec. Tento požadavek je nutné řešit samostatně s vlastníkem silnic.  

4) K tvrzení, že z důvodů špatné informovanosti o plánované stavbě D35 se většina obyvatel, 
kterých se tato stavba týká nemohla vyjádřit, stavební úřad konstatuje, že oznámení o 
zahájení územního řízení bylo řádně oznámeno všem účastníkům územního řízení, přitom 
účastníci územního řízení   podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona byli 
o zahájení územního řízení informování jednotlivě a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 
písm.b) stavebního zákona bylo oznámení o zahájení územního řízení doručováno veřejnou 
vyhláškou ve smyslu ustanovení § 114 odst. 6 správního řádu. 

 

 Při ústním jednání dne 27.2.2018 účastník územního řízení Správa železniční dopravní 
cesty, s.o. oblastní ředitelství Hradec Králové, uplatnil  námitky: 
 

„SŽDC, s.o. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí za podmínek obsažených v souhrnném 
stanovisku č.j. 11089/2017-SŽDC-OŘHKR-ÚT ze dne 9.3.2017. Zvláště upozorňujeme na bod č. 5: 
Provizorní přeložky kabelů budou navrženy tak, aby byl zajištěn plně funkční stávající obousměrný 
autoblok, úpravy poloh výstražníků u přejezdu v žkm 233, 178 (233,175 resp.) s možným 
požadavkem na posouzení DÚ – resp. rozhodnutí DÚ o změně zabezpečení, požadavek na změnu 
tabulek dotčených přejezdů i souvisejícího situačního schéma v následujícím projektovém stupni. 
Přeložky sítí sloužících k provozu dráhy budou detailně zpracovány v dalším stupni správního řízení  
a budou předloženy k odsouhlasení na SŽDC. SŽDC nesouhlasí s vypouštěním odpadních vod 
z ČOV pro rodinný domek v těsné blízkosti zastávky Moravský Lačnov do drážního zařízení 
(příkopu a pod).“ 
 

Posouzení námitek stavebním úřadem: 
Stavební úřad k námitkám účastníka územního řízení Správa železniční dopravní cesty, s.o. oblastní 
ředitelství Hradec Králové, uvádí: 
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1) Souhlas k územnímu rozhodnutí za dodržení podmínek vydaného stanoviska 11089/2017-

SŽDC-OŘ HRK-ÚT ze dne 9.3.2017 zejména k provizorním přeložkám kabelů  a 
přeložkám stávajících zařízení sloužících k provozu dráhy pro další stupeň dokumentace 
budou předloženy SŽDC k odsouhlasení. Jedná se  o požadavek k dalšímu stupni 
dokumentace, stavební úřad námitku posoudil jako opodstatněnou, proto ji vyhověl 
podmínkou č. 7 výroku 1 tohoto rozhodnutí.  

 
2) Nový nesouhlas s vyústěním odpadních vod z ČOV od rodinného domku u žel. zastávky do 

drážního příkopu, jako doposud  (platnost souhlasu SŽDC s vypouštěním odpadních vod do 
drážního příkopu vyprší v r. 2020), není předmětem tohoto územního rozhodnutí. 
Projektová dokumentace dálnice D35 Janov-Opatovec přeložku vyústění odpadních vod do 
drážního příkopu neřeší. Je povinností vlastníka stavby rodinného domu vyřešit nakládání 
s odpadními vodami v souladu se zákonem (např. zřízení domovní čistírny odpadních vod 
nebo žumpy). 
 

 V průběhu územního řízení o umístění stavby uplatnil námitku účastník řízení Ing. Jiří 
Mach, Okružní 234, 570 01 Litomyšl – Zahradní, ze dne 20.2.2018, doručené MěÚ Svitavy, 
odboru výstavby dne 26.2.2018: 
 

„Sděluji, že s vydáním územního rozhodnutí dle podané žádosti nesouhlasím a proto ve smyslu ust. 
§ 89 stavebního zákona podávám ve stanovené lhůtě námitky k projednávanému záměru 
následujícím odůvodněním. Současná žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se 
týká pouze jednoho úseku plánované dálnice D 35, ovšem bez dalších návazností na pokračování 
dálnice dále ve směru na nejbližší obec Strakov a dále na Litomyšl. Trasa budoucí dálnice D 35 
právě ve zmiňovaném úseku Litomyšl – Janov dosud není odsouhlasena. Není tedy vůbec zřejmé 
jakým způsobem plánuje žadatel o vydání územního rozhodnutí směrově a výškově napojit oba 
úseky dálnice a zda tedy plánované napojení úseku dálnice bude či nebude mít přímý nebo nepřímý 
vliv na mnou vlastněný pozemek dotčený tímto územním řízením. S tím souvisí i fakt, že zásadně 
postrádám koordinaci mezi jednotlivými plánovanými úseky dálnice, když z pohledu vlastníků 
dotčených pozemkům ale i sousedních obcí a jejich obyvatel, pak tento nedostatek vytváří značnou 
právní nejistotu a ubírá jím na možnosti účinně bránit své zájmy v tomto konkrétním území. 
V dokumentaci, která je dosud v řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí k dispozici, spatřuji 
zásadní nedostatek v tom směru, že nikde není uvedeno, které komunikace a cesty budou fakticky 
dotčeny okolní dopravou nutnou pro provádění stavby dálnice a podobně. V dokumentaci zcela 
chybí pasport komunikací a objektů před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby, které 
vlastně určuje, monitoruje a vymezuje dotčené území, kde bude stavba probíhat. To se shodně týká i 
vodních zdrojů. S ohledem na absenci těchto podkladů nejsem já ani jiní vlastníci pozemků a staveb 
dostatečně určitě a konkrétně posoudit vliv stavby na svůj majetek. Zde spatřuji zásadní nedostatek, 
který nebude – li odstraněn, brání vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Bohužel jsem 
nucen konstatovat, že ačkoli jsem se zajímal o shora uvedené informace, které by umožnily si učinit 
objektivní názor na umístění stavby, její další napojení a její vliv na území, kterým bude procházet a 
které bude také značně zasaženo samotnou stavbou, nenašel jsem u investora stavby a žadatele o 
vydání územního rozhodnutí, resp. jeho zástupce pro toto řízení snahu o poskytnutí konkrétních 
informací. Komunikace mezi státem a stavbou dotčenými subjekty absolutně vázne. To se týká nejen 
pozemků přímo dotčených stavbou, ale i oblastí, které leží v sousedství plánované trasy dálnice. 
Jsem dále vlastníkem pozemků v k.ú. Janov u Litomyšle, na nichž společnost MACH DRŮBEŽ a.s. 
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provozuje drůbeží farmu. Tyto pozemky se nachází v oblasti, která bude významně zasahována 
hlukem z plánované stavby i samotné dálnice, když jsou situovány na okraji obce Janov právě 
směrem k této komunikaci. Se zástupcem žadatele jsme se opakovaně snažili jednat o vybudování 
protihlukové stěny, která b y negativní vlivy alespoň z části zadržela. Ze strany investora však byla 
komunikace nulová. Jsem přesvědčen, že do doby odstranění shora uvedených nedostatků, nelze 
žádosti o vydání územního rozhodnutí vyhovět.“ 

 

Posouzení námitek stavebním úřadem: 

Stavební úřad k jednotlivým bodům námitek účastníka řízení Ing. Jiřího Macha, Okružní 234, 570 
01 Litomyšl – Zahradní, ze dne 20.2.2018, doručené MěÚ Svitavy, odboru výstavby dne 26.2.2018, 
uvádí: 
 

1) K bodu námitky, že není odsouhlasena trasa dálnice předchozího úseku Litomyšl – Janov  
stavební úřad konstatuje, že předmětem tohoto územního rozhodnutí je úsek dálnice D35 
Janov - Opatovec. O tento rozsah stavby byl zdejší stavební úřad žadatelem požádán. 
Nadřízený orgán stavebního úřadu tj. Krajský úřad Pardubického kraje stanovil, že k vydání 
územního rozhodnutí o umístění této stavby je Městský úřad Svitavy. V tomto rozsahu také 
probíhalo územní řízení, jehož výsledkem je toto územní rozhodnutí.   K vyřízení územního 
rozhodnutí o umístění stavby úseku dálnice D35 je příslušný Městský úřad Litomyšl. Ve 
smyslu ustanovení § 79 odst. 1 stavebního zákona se rozhodnutím o umístění stavby 
vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovaná stavbu, stanoví její druh a účel, 
podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu.  Realizace stavby dálnice D35 je možná až na základě pravomocného 
stavebního povolení, z čehož vyplývá že napojení předmětné stavby úseku Janov – 
Opatovec na další úseky lze realizovat až po získání pravomocného stavebního povolení. 
Záměrem stavebníka je vybudovat dálnici D35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice. 
V případě, že bude v některých případech u jiných stavebních úřadů (u staveb dalších úseků 
dálnice) rozhodnuto odchylně od navrhované dokumentace pro územní rozhodnutí o 
umístění stavby a toto odchylné řešení bude vyžadovat i změnu tohoto územního 
rozhodnutí, bude tak žadatel nucen požádat o změnu územního rozhodnutí. Tato případná 
změna bude předmětem samostatného územního řízení. Stavební úřad není oprávněn 
předjímat, s jakým výsledkem bude rozhodnuto u navazujících úseků dálnice, je však 
povinen v souladu se stavebním zákonem posoudit žádost, kterou od žadatele  obdržel, což 
také učinil.      

3) K bodu námitky postrádání vedení dopravních tras po dobu výstavby dálnice a vymezení 
území, kde bude stavba probíhat stavební úřad konstatuje, že předpokládané řešení 
dopravních tras je v DUR podrobně rozpracováno v části D.8 Organizace výstavby. 
Možnost podrobnějšího seznámení s DUR včetně návrhu dopravních tras byla stavebním 
úřadem účastníkům územního řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům v průběhu celého 
územního řízení umožněna. Vlastní povolování uzavírek a stanovení objízdných tras bude 
předmětem povolovacího režimu příslušného silničního správního úřadu. To může nastat až 
v okamžiku, kdy bude najisto postaveno, že stavba bude realizována (existence 
pravomocného stavebního povolení, vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům  a 
vlastního rozhodnutí stavebníka o realizaci stavby). Co se týká pasportizace stávajících 
komunikací a jiných objektů bude toto prováděno až v rámci projektové dokumentace pro 
stavební povolení. V rámci stavebního řízení budou mít účastníci územního řízení právo se 
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k této záležitosti vyjádřit. Jak již stavební úřad uvedl územní rozhodnutí o umístění stavby 
nezakládá stavebníkovi právo realizovat stavbu dálnice, to bude možné až na základě 
pravomocného stavebního povolení.  

4) K bodu námitky o nedostatečném rozsahu jednání státu s vlastníky dotčených pozemků 
stavební úřad konstatuje, že není oprávněn zasahovat do vztahů a jednání, které předcházejí 
územnímu řízení. Územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti o územní rozhodnutí, od 
tohoto okamžiku stavební úřad postupuje v souladu se stavebním zákonem a dalšími 
právními předpisy, tzn., že zejména oznamuje účastníkům územního řízení, veřejnosti a 
dotčeným orgánům zahájení územního řízení, umožní jim nahlédnout do kompletního spisu 
vedeného v této věci, nařídí veřejné ústní jednání a umožní podávání námitek, připomínek a 
závazných stanovisek.  

5) K bodu námitky požadavku na vybudování protihlukové stěny před objekty farmy kuřat 
v obci Janov stavební úřad uvádí, že ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění je správce, popřípadě vlastník pozemní 
komunikace povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk 
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 
venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a 
aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním 
prostoru stavby. Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních 
komunikacích nebo dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za 
splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby. Podle ustanovení §30 odst. 3 
tohoto zákona se „chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 
užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a 
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se 
rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska 
pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, 
staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, 
jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí 
pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální 
účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách.“ Z výše 
uvedeného vyplývá, které prostory a stavby  jsou zákonem chráněny proti hluku. Farmu 
drůbeže zákon jako chráněný prostor či stavbu nestanoví. Ke stavbě se z hlediska 
negativního vlivu hluku vyjádřil kladně dotčený orgán ochrany veřejného zdraví, který 
shledal, že při dodržení podmínek projektové dokumentace a stanovených podmínek 
v závazném stanovisku, je umístění navrhované stavby možné.   

 

V průběhu územního řízení se do něj jako účastník řádně přihlásil spolek Živé Kornice, IČO: 
22815082, Kornice 10, 570 01 Litomyšl, zastoupený předsedou spolku Petrem Chaloupkou,  a 
uplatnil námitku, která stavebnímu úřadu byla doručena dne 16.2.2018: 
 

 „Přihlášení do územního řízení a námitky k němu: Dne 17.1.2018 vydal Městský úřad Svitavy, 
odbor výstavby, veřejnou vyhláškou oznámení č.j. 3578-18/OV-com/ 1386 -2017 sp. zn. 1386-2017 
o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání v řízení o umístění stavby Dálnice 
D 35 Janov – Opatovec. Za spolek Živé Kornice dovozujeme své účastenství v řízení na základě 
ustanovení § 9c  odst. 3 písm. b) zákona EIA. Podatel je řádně zaregistrován spolkem, existuje déle 
než tři roky (založen 25.2.2010 jako O.s. Domašice) a jeho hlavním posláním je ochrana přírody a 
krajiny a životního prostředí. Ve lhůtě 30dnů od oznámení předmětného řízení podává tímto spolek 
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písemnou přihlášku do řízení. Podatel vznáší proti územnímu řízení o umístění předmětné stavby 
v zákonem stanovené lhůtě následující námitku: 

1) není vyřešeno napojení na úsek D 35 Litomyšl – Janov, kde se doposud rozhoduje mezi 
dvěma variantami, z nichž ani jedna ještě nebyla definitivně schválena, což se může stát až 
řádně dokončeným územním řízením. 

Přílohy: stanovy Živé Kornice.“ 

 

Posouzení námitky stavebním úřadem: 
 

1) K námitce, že dosud se rozhoduje mezi 2 variantami předchozího úseku 3507, stavební úřad 
konstatuje, že předmětem tohoto územního rozhodnutí je úsek dálnice D35 Janov - 
Opatovec. O tento rozsah stavby byl zdejší stavební úřad žadatelem požádán. Nadřízený 
orgán stavebního úřadu tj. Krajský úřad Pardubického kraje stanovil, že k vydání územního 
rozhodnutí o umístění této stavby je Městský úřad Svitavy. V tomto rozsahu také probíhalo 
územní řízení, jehož výsledkem je toto územní rozhodnutí.  K vyřízení územního rozhodnutí 
o umístění stavby úseku dálnice D35 je příslušný Městský úřad Litomyšl. Ve smyslu 
ustanovení § 79 odst. 1 stavebního zákona se rozhodnutím o umístění stavby vymezuje 
stavební pozemek, umisťuje navrhovaná stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její 
umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro 
ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  Realizace 
stavby dálnice D35 je možná až na základě pravomocného stavebního povolení, z čehož 
vyplývá že napojení předmětné stavby úseku Janov – Opatovec na další úseky lze realizovat 
až po získání pravomocného stavebního povolení. Záměrem stavebníka je vybudovat dálnici 
D35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice. V případě, že bude v některých případech u 
jiných stavebních úřadů (u staveb dalších úseků dálnice) rozhodnuto odchylně od 
navrhované dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby a toto odchylné řešení 
bude vyžadovat i změnu tohoto územního rozhodnutí, bude tak žadatel nucen požádat o 
změnu územního rozhodnutí. Tato případná změna bude předmětem samostatného 
územního řízení. Stavební úřad není oprávněn předjímat, s jakým výsledkem bude 
rozhodnuto u navazujících úseků dálnice, je však povinen v souladu se stavebním zákonem 
posoudit žádost, kterou od žadatele  obdržel, což také učinil.      

 

 Při ústním jednání dne 27.2.2018 podal připomínky Spolek pro výstavbu D 35 a D 43, 
IČO: 05345626, zastoupený JUDr. Davidem Švecem: 
 
„Navrhujeme posouzení MÚK Mikuleč z důvodu její využitelnosti a ekonomické návratnosti. V době 
realizace D 35 úsek Janov – Opatovec již bude hotový obchvat SY-I/43. Tranzitní nákladní doprava 
tedy bude realizována přes MÚK Lačnov. MÚK Mikuleč by přenášela pouze osobní dopravu a to 
jen z části města Svitavy s obcí Javorník, Mikuleč, Kukle. Tato doprava může být realizována po 
I/35 a napojovat se na MÚK Janov. Žádáme, aby MÚK Mikuleč byl znovu vyhodnocen a případně 
vypuštěn. Pro doplnění uvádíme, že v současné době je vedeno správní řízení na MÚ Svitavy o 
odklonu tranzitní nákladní dopravy, dle ust. § 24 zák. č. 13/1997 Sb. Minimálně po ukončení I/43 – 
obchvat SY by toto opatření mělo být realizováno, tzn., že MÚK Mikuleč by nesloužil k napojení ani 
k sjezdu tranzitní nákladní dopravy.“ 
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Posouzení připomínek veřejnosti stavebním úřadem: 

Stavební úřad k připomínkám Spolku pro výstavbu D 35 a D 43, IČO: 05345626, zastoupeného 
JUDr. Davidem Švecem, uvádí, že dle § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí, v platném znění platí, že pokud se podáním písemného oznámení přihlásí 
správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b 
odst. 1 tohoto zákona, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčená veřejnost, kterou se  ve 
smyslu ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí rozumí 
právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního 
jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o 
navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 
zákona, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Šetřením ve veřejném rejstříku na 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik stavební úřad zjistil, že Spolek pro výstavbu D 35 a D 43, IČO: 
05345626 nesplnil zákonem stanovené požadavky stát se účastníkem navazujícího územního řízení, 
proto podané připomínky vyhodnotil jako připomínky veřejnosti. V podmínce č. 8 tohoto územního 
rozhodnutí stanovil stavební úřad na základě požadavku ze závazného stanoviska dotčeného orgánu  
Ministerstva dopravy ČR, odbor infrastruktury a územního plánu ze dne 14.11.2016, č.j. 717/2016-
910-IPK/2 následující podmínku: navržená MÚK Mikuleč (včetně souvisejících úprav dosavadní 
silnice I/35 a silnice II/366, obnášejících zrušení současného mimoúrovňového připojení a výstavbu 
okružní křižovatky v novém místě) nebude realizována současně se stavbou D 35, resp. bude 
realizována pouze v případě, že k tomu vzniknou objektivní důvody. Svůj požadavek ministerstvo 
odůvodnilo následujícím způsobem. „Stavba dálnice 035 Janov - Opatovec je součástí koncepce 
dopravní infrastruktury Ministerstva dopravy a předložená projektová dokumentace neobsahuje 
nedostatky, které by bránily realizaci této stavby v navržené podobě. Z hlediska řešení dálnic a 
silnic I. třídy lze tedy s vydáním územního rozhodnutí pro tuto stavbu za předpokladu dodržení 
uvedené podmínky souhlasit. Uvedená podmínka byla stanovena proto, že MÚK Mikuleč je 
dopravně opodstatněná pouze při současné podobě navazující dopravní infrastruktury. V případě 
realizace stavby 1/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, která je v tuto chvíli v pokročilé fázi přípravy, 
a následně dálnice D35 Janov - Opatovec bude tranzitní doprava směr Svitavy a Brno převedena 
přednostně na tyto nové komunikace a pro dopravu, která bude nadále vedena po silnici II/366, 
bude plně postačující napojení na dálnici D35 prostřednictvím MÚK Janov a dosavadní silnice I/35 
vedené v celém předmětném úseku mimo zástavbu obcí. Z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy 
požaduje MÚK Mikuleč a související úpravy dosavadní silnice I/35 a silnice II/366 realizovat pouze 
v případě, že si jejich realizaci vynutí objektivní důvody“. 

 
          Stavební úřad se v rámci probíhajícího územního řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu 
jeho účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona. Zejména zkoumal otázku, zda nedojde k 
přímému dotčení vlastnických či jiných práv osob k pozemkům a stavbám na nich, včetně 
sousedních pozemků a staveb na nich.  
          Při tomto podrobném posuzování stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním 
řízení posuzována, ovlivní dotčené a sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému 
dotčení vlastnických či jiných práv dotčených osob. Při svém posuzování vycházel především 
z hledisek možných imisí (hluk, zápach, znečištění ovzduší, apod.), které mohou vzniknout 
v souvislosti s realizací popř. i s užíváním stavby.  
 Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že osoby, které mají vlastnická či jiná 
práva k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám na nich, a které jsou níže uvedeny, mohou být 
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územním rozhodnutím přímo dotčeny, a z tohoto důvodu je stavební úřad zařadil do následujícího 
okruhu účastníků územního řízení. 
 
Okruh účastníků územního řízení: 
Kromě účastníků územního řízení uvedených ve výrokové části, jsou dalšími účastníky územního 
řízení tyto osoby:  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem Klíše 
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou  
VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1 
Marcel Smékal, JUDr., Krakovská 24, Praha 10, 110 00 Praha 1 
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Za Beránkem 836, Klatovy II, 339 01 Klatovy1 
Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutor, Vrchlabská 28/17, Kbely, 197 00 Praha 97 
Koncz David, Mgr. - soudní exekutor, 26. dubna 10, 350 02 Cheb 2 
Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1  
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4 
Alfa Inkaso s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
EOS KSI Česká republika s.r.o., Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 411 
Benol Hodonín, spol. s.r.o. Brněnská 3540, 69501 Hodonín 
České dráhy, státní organizace, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 
Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19 
Živé Kornice, z. s. Litomyšl, Kornice 10 
 

Další účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – jedná 
se o osoby, která mají vlastnická či jiná věcná práva k následujícím pozemkům a stavbám na nich: 

parc.č. 3506/2, 3515/2, 3606, 3622, 3657/2, 3680, 3869/1, 3870/2, 6017, 6019, 6228, 6501, 7245, 
7247, 7248, 7250 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st.p.č. 573, parc.č. 1095, 1096, 2128/4, 
2128/5, 3276/2, 3311/22, 5092, 5146, 5273, 5288, 5290, 5322, 5376, 5384, 5386, 5402, 5405, 5411, 
5412, 5419, 5432, 5433, 5445, 5495, 5525, 5539, 5540, 5541, 5542, 5574, 5579, 5628 v 
katastrálním území Janov u Litomyšle, st.p.č. 1, parc.č. 2, 7, 12, 14, 15, 16/2, 34, 37/4, 80/1, 98, 
761/5, 782/1, 782/6, 904/1, 904/5, 1939/2, 1939/3, 1939/11, 1939/12, 1939/13, 1942, 1943/1, 
1985/3, 2050/43, 2050/44, 2204/2, 2204/16, 3140, 3143, 3156, 3157, 3224, 3225, 3273, 3297, 3304 
v katastrálním území Mikuleč, 5/5, 5/9, 6/4, 8/2, 809/2, 844/2, 844/3, 844/6, 844/7, 844/8, 849/3, 
849/4, 870/6, 877, 1837/10, 1885/11, 1920/20, 1927/10, 1927/13, 1927/22, 1927/27, 1927/30, 
1927/31, 1927/33, 1927/34, 1927/71, 1931/2, 1933/4, 1937/1, 1937/2, 2052/2, 2280/3, 2280/8, 
2289/2, 2289/22, 2293/14, 2294/17, 2467/8, 2467/15, 2560, 2578/11, 2591/1, 2594/4 v katastrálním 
území Moravský Lačnov, 746/1, 772, 1257/2, 1258, 1963/1, 1966/2, 1969/1, 3242, 3243, 3244, 
3272, 3281, 3311, 3324, 3337, 3370, 3402, 3405, 3422, 3424, 3432, 3433, 3470, 3472, 3473, 3505, 
3515, 3530, 3533, 3535, 3543, 3561, 3587, 3595, 3604, 3630 v katastrálním území Opatovec. 
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          Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části. 
 

 

Poučení o odvolání 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 

1.správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a 
to cestou Městského úřadu Svitavy, odboru  výstavby, u něhož se odvolání podává. 

            V souladu s ustanovením § 82 odst. 1 správního řádu  lze odvoláním napadnout  výrokovou 
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo  jeho vedlejší ustanovení. Pokud  bude podáno odvolání 
k výrokové části tohoto rozhodnutí, která se týká územního rozhodnutí – Výrok číslo „1.“ tohoto 
rozhodnutí má odvolání v souladu s ustanovením §140  odst. 7 správního řádu odkladný účinek i 
vůči navazujícímu rozhodnutí – stanovení doby platnosti územního rozhodnutí – Výrok číslo „2.“   
tohoto rozhodnutí. Výrok číslo „2“ je vykonatelný nabytím právní moci výroku číslo „1“.  

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného 
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a 
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o 
možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na 
písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, 
byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Včas podané a přípustné odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 

účinek. 

 

 

 

 

 

 
Roman Poláček 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

                    
                     otisk úředního razítka 
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Grafická příloha územní rozhodnutí o umístění stavby: 
- stavebním úřadem ověřený situační výkres se zakreslením navrhovaného umístění stavby – 

celková situace (části 1-5 – celkem 5 x list A3) 

 

Příloha pro žadatele: 
- ověřená projektová dokumentace (bude stavebním úřadem zaslána po nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí) 
Obdrží: 
Obecní úřady k vyvěšení písemnosti  a podání zprávy stavebnímu úřadu (doručenky): 
1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy  
2. Obecní úřad Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle 
3. Obecní úřad Čistá, Čistá 376/376, 569 56 Čistá u Litomyšle 
4. Obecní úřad Opatovec, Opatovec, Opatovec  
5. Obecní úřad Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy  
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona: (doručenky): 
6. PRAGOPROJEKT, a.s., Středisko inženýrských činností, K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 47, 

DS: PO, 4kifr54 – zplnomocněný zástupce žadatele 
7. Vítězslav Kopecký, Kapitána Nálepky 1644/53, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
8. Markéta Doupovcová, Náměstí Komenského 25, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
9. Zdeňka Procházková, Tři Dvory 330, 280 02 Kolín 2 
10.Jana Šafářová, Na Strouze 904, 560 02 Česká Třebová 2 
11.Ivana Přibilíková, Dělnická 1684/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
12.Helena Šafářová, Dělnická 2195/1a, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
13.Tereza Šmídová, Opatovec 136, 568 02 Svitavy 2 
14.Miroslav Ducháček, Litevská 2029/19, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
15.Milena Ducháčková, Litevská 2029/19, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
16.Josef Brdíčko, Edvarda Beneše 1073/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
17.Alena Křemenáková, nám. Míru 672, 679 63 Velké Opatovice 
18.Karel Blaha, Zadní 328/32, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
19.Ludmila Blahová, Zadní 328/32, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
20.Vlasta Benešová, Hlavní 361/54, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
21.Lubomír Fuxa, Kijevská 1754/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
22.Zdeněk Fuxa, Hlavní 365/52, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
23.Iveta Halousková, Janov 20, 569 55 Janov u Litomyšle 
24.Marie Marsová, Sportovní 3242/9, 796 01 Prostějov 1 
25.Vladislava Vlčková, Felberova 678/13, Lány, 568 02 Svitavy 2 
26.Markéta Hartmanová, Hlavní 300/101, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
27.Vlasta Hartmanová, Hlavní 300/101, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
28.Karel Kabát, Ke Karlovu 461/8, Nové Město, 120 00 Praha 2 
29.Marcela Valendová, Hamry 441, 583 01 Chotěboř 
30.Dana Valová, Hlavní 300/101a, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
31.Milan Kohl, Opatov 345, 569 12 Opatov v Čechách 
32.Jana Kohlová, Opatov 345, 569 12 Opatov v Čechách 
33.Petr Polák, Opatov 347, 569 12 Opatov v Čechách 
34.Eva Poláková, Opatov 347, 569 12 Opatov v Čechách 
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35.Ladislav Vlček, Hlavní 381/158, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
36.Bojan Gadjanov, Bratislavská 241/62, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
37.Milan Havel, Hlavní 207/188, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
38.Jiří Holomek, Hlavní 87/133, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
39.Lenka Holomková, Hlavní 87/133, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
40.František Lašák, Dolní Újezd 434, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 

41.Jiří Lašák, Albrechtická 1031/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 – osoba neznámého 
pobytu zastoupená opatrovníkem městem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy 

42.Monika Matyášová, Hraniční 17/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 
43.Blanka Janoušková, Lukavec u Hořic 116, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
44.Boris Kudláček, Na Drahách 192, 533 21 Vysoké Chvojno 
45.Jiří Pešek, Opatovec 206, 568 02 Svitavy 2 
46.Lenka Pešková, Opatovec 206, 568 02 Svitavy 2 
47.Zdeňka Vařejková, Revoluční 353/1, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
48.Jiří Lněnička, Slezská 584/8, Lány, 568 02 Svitavy 2 
49.Roman Dostálek, Opatovec 107, 568 02 Svitavy 2 
50.Naděžda Kudláčková, Opatovec 135, 568 02 Svitavy 2 
51.Vladimír Čechal, Opatovec 141, 568 02 Svitavy 2 
52.Lenka Buďová, Opatovec 143, 568 02 Svitavy 2 
53.Ludmila Kudrnová, Opatovec 110, 568 02 Svitavy 2 
54.Hana Lampárková, Opatovec 199, 568 02 Svitavy 2 
55.Josef Chadima, Opatovec 132, 568 02 Svitavy 2 
56.Josef Chadima, Opatovec 132, 568 02 Svitavy 2 
57.Milan Franta, Gorkého 969/27, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
58.Ivana Karlíková, Felberova 674/10, Lány, 568 02 Svitavy 2 
59.Kamil Klouda, Opatovec 27, 568 02 Svitavy 2 
60.Dana Kredvíková, Mikuleč 105, 568 02 Svitavy 2 
61.Roman Málek, Mikuleč 108, 568 02 Svitavy 2 
62.Josef Pekař, Mikuleč 8, 568 02 Svitavy 2 
63.Petr Ginzl, Krále Jiřího 437, Parník, 560 02 Česká Třebová 2 
64.Helena Lopáčková, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2 
65.Milan Slanina, Rybník 241, 560 02 Česká Třebová 2 
66.Renáta Šlesingerová, Zimmlerova 3002/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 
67.Miroslav Dúpal, Hostěrádky-Rešov 128, 683 52 Křenovice u Slavkova 
68.Milada Harvánková, Nová Dědina 181, 768 21 Kvasice 
69.Ludmila Dastychová, Opatovec 86, 568 02 Svitavy 2 
70.Marie Flídrová, Družstevní 182, Zahájí, 570 01 Litomyšl 
71.Jana Jiroušková, Opatovec 204, 568 02 Svitavy 2 
72.Naděžda Popelková, Jana Želivského 213/27, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
73.Pavlína Prokopová, Mikuleč 24, 568 02 Svitavy 2 
74.Soňa Vostřelová, Opatov 297, 569 12 Opatov v Čechách 
75.Žaneta Zámečníková, Mikuleč 7, 568 02 Svitavy 2 
76.Jaroslav Vostřel, Dětřichov 94, 568 02 Svitavy 2 
77.Dana Báčová, Hradec nad Svitavou 66, 569 01 Hradec nad Svitavou 
78.Stanislav Slanina, Mikuleč 1, 568 02 Svitavy 2 
79.Pavel Znášík, Mikuleč 23, 568 02 Svitavy 2 
80.Jolana Znášíková, Mikuleč 23, 568 02 Svitavy 2 
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81.Jaroslav Knap, Mikuleč 39, 568 02 Svitavy 2 
82.Eva Znášíková, Zadní 162/14, Lačnov, 568 02 Svitavy 2 
83.Milan Dvořák, Příčná 1330, 562 06 Ústí nad Orlicí 6 
84.Zdeňka Juráková, Pavlova 257, Trnová, 530 09 Pardubice 9 
85.Nikolaj Jackov, Gajer 23, Janov, 570 01 Litomyšl 
86.Anna Jacková, Gajer 23, Janov, 570 01 Litomyšl 
87.Zdeněk Kadidlo, Janov 288, 569 55 Janov u Litomyšle 
88.Božena Dostálová, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko 1 
89.Stanislava Hartmannová, Husova 294, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
90.Milena Lisičanová, Ležáků 673, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
91.Arnošt Maiwald, Čistá 156, 569 56 Čistá u Litomyšle 
92.Blanka Jánová, Janov 14, 569 55 Janov u Litomyšle 
93.Ladislav Sejkora, Janov 277, 569 55 Janov u Litomyšle 
94.Petr Sejkora, Dolní Újezd 380, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
95.Hana Bulvová, Kukle 2, 568 02 Svitavy 2 
96.Věra Jánová, Janov 10, 569 55 Janov u Litomyšle 
97.Miroslav Pavliš, Janov 120, 569 55 Janov u Litomyšle 
98.Josef Herynek, Janov 226, 569 55 Janov u Litomyšle 
99.Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov - Strakov - Mikuleč, Janov 216, 569 55 Janov u 

Litomyšle 
100.Miloslav Klinkáček, Janov 238, 569 55 Janov u Litomyšle 
101.Věra Peřinová, Janov 156, 569 55 Janov u Litomyšle 
102.Václav Tměj, Janov 282, 569 55 Janov u Litomyšle 
103.Zdeněk Nešpor, Janov 25, 569 55 Janov u Litomyšle 
104.Jana Dospělová, Lhotka 173, Česká Třebová, 560 02 Česká Třebová 2 
105.František Simon, Dr. E. Beneše 1001, 560 02 Česká Třebová 2 
106.Miroslav Štursa, Opatovec 211, 568 02 Svitavy 2 
107.Oldřich Tměj, Janov 4, 569 55 Janov u Litomyšle 
108.Petr Rusek, Markovická 966/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
109.Marie Drábková, Bohuslava Martinů 1636/11, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
110.František Vomočil, V Údolí 695, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
111.Jaroslav Popelka, Lukavská 779, 564 01 Žamberk 
112.Ing. Václav Klejch, Lidická 903, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
113.Václav Lenoch, Osík 267, 569 67 Osík u Litomyšle 
114.Marie Bisová, Dolní Újezd 413, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
115.Milena Brůnová, Dolní Újezd 370, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
116.Kateřina Klejchová, Lidická 903, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
117.Ladislav Sejkora, Drahenice 2, 262 85 Drahenice 
118.Petr Dočkal, Chotiměř 105, 410 02 Lovosice 2 
119.Jana Nádvorníková, Dolní Újezd 663, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
120.Richard Kutnar, Lično 70, 517 35 Lično 
121.Ludmila Herynková, Janov 226, 569 55 Janov u Litomyšle 
122.Milada Sejkorová, Janov 277, 569 55 Janov u Litomyšle 
123.Jaroslav Šimek, Janov 11, 569 55 Janov u Litomyšle 
124.Ing. Petr Šimek, Mikuleč 98, 568 02 Svitavy 2 
125.Antonín Halousek, Janov 20, 569 55 Janov u Litomyšle 
126.Lenka Hynková, Famfulíkova 1147/5, Kobylisy, 182 00 Praha 82 
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127.Hana Kusá, Hlavatého 622/9, Háje, 149 00 Praha 415 
128.Luděk Kusý, Ke stadionu 160, Nová Huť, 338 42 Hrádek u Rokycan 
129.Zdeněk Kusý, Janov 8, 569 55 Janov u Litomyšle 
130.Zdeňka Matějková, Třebovice 165, 561 24 Třebovice u Lanškrouna 
131.Alena Mouleová, Pod Mezí 1204, 330 11 Třemošná 
132.Věra Rabochová, Na Bajnerce 221/4, Hradiště, 326 00 Plzeň 26 
133.Karel Srb, Brněnská 1023/45, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23 
134.Hedvika Švábová, 17. listopadu 834, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
135.Vlasta Vostrčilová, Bučina 97, 566 01 Vysoké Mýto 
136.Lubomír Hynek, Špitálská 1165, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
137.Jan Huška, Revoluční 673, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
138.Jana Běhalová, Lucemburská 2013/24, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
139.Jiří Mach, Okružní 234, Záhradí, 570 01 Litomyšl 
140.Libuše Moravcová, Janov 270, 569 55 Janov u Litomyšle 
141.Zdeňka Bednářová, Janov 290, 569 55 Janov u Litomyšle 
142.Petr Zvěřina, Janov 264, 569 55 Janov u Litomyšle 
143.Alena Šmehlíková, Palackého 1022/5, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
144.Hana Pakostová, Morašice 111, 569 51 Morašice u Litomyšle 
145.Iva Kusá, Cerekvice nad Loučnou 159, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 
146.Miroslav Kusý, Cerekvice nad Loučnou 159, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 
147.Vladimír Richter, Horky 65, 570 01 Litomyšl 
148.Zdeněk Kekely, Na Lánech 21, Lány, 570 01 Litomyšl 
149.Ladislav Černý, Janov 269, 569 55 Janov u Litomyšle 
150.Květa Bochníčková, Myslbekova 694/5, Střešovice, 169 00 Praha 69 
151.Jiří Lenoch, Janov 284, 569 55 Janov u Litomyšle 
152.Marie Kašparová, Strozziho 1902, 508 01 Hořice v Podkrkonoší 
153.Ing. Jiří Lenoch, Janov 143, 569 55 Janov u Litomyšle 
154.František Kabrhel, Janov 18, 569 55 Janov u Litomyšle 
155.Vladimír Kabrhel, 17. listopadu 814, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
156.Václav Kopecký, Janov 90, 569 55 Janov u Litomyšle 
157.Růžena Prchalová, Janov 296, 569 55 Janov u Litomyšle 
158.Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, 6jrbphg 
159.Obec Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle, DS: OVM, wx2a4j7 
160.OBEC JANOV, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle, DS: OVM, hwsa4sf 
161.qa7425t 
162.Obec Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, rk8a42w 
163.Obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, dq6btp2 
164.Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

3, DS: PO, dbyt8g2 
165.Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
166.Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice – Staré Město, 530 02 Pardubice, DS: 

OVM, z28bwu9 
167.Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, Opatovec 201, 568 02 Svitavy 2, DS: PO, y56cya7 
168.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 

00 Praha 28, DS: OVM, 96vaa2e 
169.Aeri s.r.o., Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00 Brno 2, DS: PO, fuvwitr 
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170.Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 
Praha 1, DS: PO, uccchjm 

171.Fa RENE a.s., Bratří Štefanů 886/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, 
h9s5mud 

172.Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové 8, DS: PO, e8jcfsn 

173.TYRASIL TRADE s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, jr5chvn 
174.AB - CREDIT a. s., Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, n7gci9i 
175.Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3 
176.AG MAIWALD a.s., Benátky 133, 570 01 Litomyšl, DS: PO, vj9cmbm 
177.Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův 

Hradec 1, DS: PO, ihyc2cw 
178.Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, DS: PO, 

wk3uu7p 
179.UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, Litvínov, 436 01 Litvínov 1, DS: PO, upm88qu 
180.Josef Huška, Janov 261, 569 55 Janov u Litomyšle, DS: FO, 4fdnyti 
181.AUTO JANOV v.o.s., Havlíčkova 904/20, Předměstí, 568 02 Svitavy 2, DS: PO, 8k856vy 

182.Neznámé osoby - vlastníci dotčeného pozemku parc.č. 1/2 v k.ú. Moravský Lačnov, zastoupené 
opatrovníkem městem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy 
 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm.b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou): 
183.ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
184.GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2– zplnomocněný zástupce    

GasNet, s.r.o. 
185.ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3  
186.Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3  
204.Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou  
187.VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1 
188.Marcel Smékal, JUDr., Krakovská 24, Praha 10, 110 00 Praha 1 
189.Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Za Beránkem 836, Klatovy II, 339 01 Klatovy1 
190.Vlček Daniel, Mgr. - soudní exekutor, Vrchlabská 28/17, Kbely, 197 00 Praha 97 
191.Koncz David, Mgr. - soudní exekutor, 26. dubna 10, 350 02 Cheb 2 
192.Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1  
193.Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1  
194.Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
195.Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4 
196.Alfa Inkaso s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 
197.O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
198.EOS KSI Česká republika s.r.o., Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 411 
199.Benol Hodonín, spol. s.r.o. Brněnská 3540, 69501 Hodonín 
200.České dráhy, státní organizace, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 
201.Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4 
202.Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19 
203.Živé Kornice, z. s. Litomyšl, Kornice 10 
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Další účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – jedná 
se o osoby, která mají vlastnická či jiná věcná práva k následujícím pozemkům a stavbám na nich: 

parc.č. 3506/2, 3515/2, 3606, 3622, 3657/2, 3680, 3869/1, 3870/2, 6017, 6019, 6228, 6501, 7245, 
7247, 7248, 7250 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st.p.č. 573, parc.č. 1095, 1096, 2128/4, 
2128/5, 3276/2, 3311/22, 5092, 5146, 5273, 5288, 5290, 5322, 5376, 5384, 5386, 5402, 5405, 5411, 
5412, 5419, 5432, 5433, 5445, 5495, 5525, 5539, 5540, 5541, 5542, 5574, 5579, 5628 v 
katastrálním území Janov u Litomyšle, st.p.č. 1, parc.č. 2, 7, 12, 14, 15, 16/2, 34, 37/4, 80/1, 98, 
761/5, 782/1, 782/6, 904/1, 904/5, 1939/2, 1939/3, 1939/11, 1939/12, 1939/13, 1942, 1943/1, 
1985/3, 2050/43, 2050/44, 2204/2, 2204/16, 3140, 3143, 3156, 3157, 3224, 3225, 3273, 3297, 3304 
v katastrálním území Mikuleč, 5/5, 5/9, 6/4, 8/2, 809/2, 844/2, 844/3, 844/6, 844/7, 844/8, 849/3, 
849/4, 870/6, 877, 1837/10, 1885/11, 1920/20, 1927/10, 1927/13, 1927/22, 1927/27, 1927/30, 
1927/31, 1927/33, 1927/34, 1927/71, 1931/2, 1933/4, 1937/1, 1937/2, 2052/2, 2280/3, 2280/8, 
2289/2, 2289/22, 2293/14, 2294/17, 2467/8, 2467/15, 2560, 2578/11, 2591/1, 2594/4 v katastrálním 
území Moravský Lačnov, 746/1, 772, 1257/2, 1258, 1963/1, 1966/2, 1969/1, 3242, 3243, 3244, 
3272, 3281, 3311, 3324, 3337, 3370, 3402, 3405, 3422, 3424, 3432, 3433, 3470, 3472, 3473, 3505, 
3515, 3530, 3533, 3535, 3543, 3561, 3587, 3595, 3604, 3630 v katastrálním území Opatovec. 

Dotčené orgány (doručenky) 

204.Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2 
205.Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2 
206.Městský úřad Svitavy - odbor výstavby, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2 
207.Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd 
208.Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 568 02 

Svitavy 2, DS: OVM, 48taa69 
209.Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Milady Horákové 375/12, 

Předměstí, 568 02 Svitavy 2, DS: OVM, 23wai86 
210.Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, ÚOVS Svitavy, dopravní inspektorát Svitavy, 

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice, DS: OVM, ndihp32 
211.Krajský úřad Pardubice-odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Komenského náměstí 

125, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, z28bwu9 
212.Městský úřad - odbor KaCR, oddělení památkové péče, Bří Šťastných 333, 570 20 Litomyšl, 

DS: OVM, x4cbvs8 
213.Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 

Litomyšl, DS: OVM, x4cbvs8 
214.Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, Bří Šťastných 1000, 570 20 

Litomyšl, DS: OVM, x4cbvs8 
215.Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J.E. Purkyně 918, 570 20 Litomyšl, DS: 

OVM, x4cbvs8 
216.Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 015, DS: OVM, n75aau3 
217.Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk 
218.Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: OVM, 6bnaawp 
219.Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10, DS: OVM, 

9gsaax4 
220.Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, DS: OVM, yphaax8 
221.Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9, DS: OVM zr5efbb 
222.Obecní úřad Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy 2 
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223.Obvodní báňský úřad Trutnov pracoviště Hradec Králové, Wonkova 1142, 500 02 Hradec 
Králové, DS: OVM, gf9adwf 

224.Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, Ruzyně, 161 00 Praha 614, DS: OVM, v8gaaz5 
225.Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice 2, DS: OVM, 48taa69 
226.Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice 2, DS: OVM, ndihp32 
227.Krajský úřad Pardubice-odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 

2, DS: OVM, z28bwu9 
228.Krajský úřad Pardubického kraje Odbor rozvoje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 

DS: OVM, z28bwu9 
229.Krajský úřad Pardubického kraje-odbor dopravy a SH, Komenského náměstí 125, 532 11 

Pardubice, DS: OVM, z28bwu9 
230.Obecní úřad Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle 
231.Obecní úřad Čistá, Čistá 376/376, 569 56 Čistá u Litomyšle 
232.Obecní úřad Opatovec, Opatovec, Opatovec  

 
Na vědomí (veřejnou vyhláškou): 
233.Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 z.s., Pardubice III, Bílé Předměstí, Luční 1054 

 

 

 

 

           Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Svitavy, Obecního úřadu Opatovec, Obecního úřadu Mikuleč, Obecního úřadu Čistá, Obecního 
úřadu Janov a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena 
potvrzená zpět na odbor výstavby Městského úřadu Svitavy. 

 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………………………. Sejmuto dne: ………………………………….
  
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti 
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