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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha, které je zastoupeno 

PRAGOPROJEKTEM, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce 1668, 147 00  Praha 

(dále jen "stavebník") dne 29.11.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: 

D 35  Janov -Opatovec 

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  DN 100 LT v km 67,30 

SO 08-341 Přeložka  vodovodu DN200 LT v km 65,40 

 

na pozemku parc. č. 6016, 6018/1, 6140, 6500/1, 6502/1, 6502/2, 6502/3, 6505/1, 6505/2 v katastrálním 

území Čistá u Litomyšle, parc. č. 2128/18, 5244/1, 5244/2, 5244/3, 5257/1, 5257/2, 5257/3, 5292, 5295/1, 

5295/2, 5295/3, 5295/4, 5401/3, 5406/1, 5406/2, 5406/3, 5415, 5434/1, 5449/1, 5457/1, 5478/1, 5478/2, 

5478/3, 5594/1 v katastrálním území Janov u Litomyšle. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Stavba obsahuje: 

- SO 08-341 Přeložka vodovodu DN200 LT v km 65,40 Přeložka LT DN 200 mm má celkovou délku 

305,0 m. Napojení na stávající vodovod se provede v polním pozemku ve vzdálenosti v cca 30 m 

vpravo od silnice I/35 ve směru z Litomyšle do Svitav (přibližně 200m za odbočkou do obce Janov). Od 

tohoto místa je trasa přeložky vedena kolmo k navrhované D35, přechází i navrhovanou polní cestu, za 

níž bude umístěna armaturní šachta s uzávěrem. V AŠ se nachází směrový lom na potrubí (90°). Potrubí 

pod navrhovanou dálnicí i pod polní cestou bude opatřeno OC chráničkou DN 400 mm. Chránička bude 

zaústěna do šachty. Bude tak zajištěna možnost bezvýkopové výměny vodovodního potrubí umístěného 

v chráničce. Trasa od AŠ je dále vedena podél polní cesty (SO 150.2), následně přechází pod stáv. polní 

cestou vedoucí k vodojemu a ukončena je dle dohody se správcem vodovodu 1m před obvodovou 

stěnou vodojemu (V=420m3). 

- SO 08-342 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 65,60 Přeložka LT DN 100 mm má celkovou délku 

81,0 m. Napojení na stávající vodovod se provede v polním pozemku ve vzdálenosti v cca 10 m vpravo 

od silnice I/35 ve směru z Litomyšle do Svitav (přibližně 500m za odbočkou do obce Janov). Od tohoto 

místa je trasa přeložky vedena šikmo pod navrhovaným dálničním tělesem D35 směrem k vodojemu. 

Potrubí pod dálničním tělesem a v místě křížení s VTL plynovodem bude opatřeno OC chráničkou DN 

300 mm. Dále je před křížením s dálnicí navržena armaturní šachta, do níž bude zaústěna chránička s 

vodovodním potrubím vedoucím od vodojemu. Bude tak zajištěna možnost budoucí bezvýkopové 

výměny vodovodního potrubí umístěného v chráničce. Napojení vodovodu na stávající potrubí se dle 

dohody se správcem vodovodu provede 1m před obvodovou stěnou vodojemu (V=420m3). 

- SO 08-343 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 66,90 Délka přeložky LT DN 100 mm je 459,0 m. 

Většina trasy je vedena podél stáv. komunikace I/35.  Začátek přeložky je zvolen cca v km 66,6 D35, 
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kdy je třeba překřížit navrhovanou větev SO 102C, která bude v náspu. Trasa přeložky je dále vedena 

podél navrhované polní cesty a v km 66,9 přechází zpátky přes stáv. komunikaci I/35 (současně také 

kříží navrhovanou D35 a její větev 102C). V km 66,9 se přeložka napojuje na stávající vodovodní 

potrubí. Stávající šachta u konce přeložky (u SB9) bude zrušena. Původní potrubí nahrazené přeložkou 

bude zrušeno včetně  souvisejících objektů. 

- SO 08-344 Přeložka vodovodu DN100 LT v km 67,30 Přeložka SO 08-344 je vyvolána kolizí stáv. 

vodovodu s navrhovanou přeložkou silnice III/36022 (SO 121). Délka přeložky je 36,0 m. V místě 

křížení s navrhovanou úpravou stávající komunikace je navržena OC chránička DN 300 mm. Chránička 

bude realizována protlakem pod místní komunikací. Na této přeložce nebude vzhledem k jejímu rozsahu 

osazena armaturní šachta. Původní potrubí v délce 15 m bude zrušeno (předpoklad vyplnění popílkem). 

 

Toto řízení (stavební řízení) je navazujícím řízením podle § 3 písm.g) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění ke dni podání žádosti (dále jen „zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí“). Vodoprávní úřad v souladu s §184b zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění ke dni podání žádosti (dále jen „stavební zákon“) 

postupuje též podle § 9b až 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění ke dni podání žádosti (dále jen 

„zákon o urychlení výstavby“). V souladu s § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se oznámení o zahájení 

řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze 

žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům 

řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. 

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle 

§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "správní řád"),  a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.  5 

vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 47 odst. 1 správního 

řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém 

podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány 

mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

24.2.2022. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, úřední dny Po 8 - 11:30, 13 - 16, 

St 8 - 11:30, 13 – 16, v ostatních dnech po dohodě). 

 

Poučení: 

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“), vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad dává účastníkům řízení možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž ustanovuje lhůtu 5 pracovních dnů po výše uvedeném datu 

pro podání námitek, důkazů či závazných stanovisek. Jedná se o lhůtu pro seznámení se všemi podklady 

před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by 

byly námitkami opožděnými, k nimž speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace 

řízení, zakotvené v § 112 stavebního zákona. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují 

uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při 

územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření 
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o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 

nepřihlíží. 

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

 

 

 

  

Ing. Olga Paclíková 

vedoucí odboru životního prostředí  

Městského úřadu Litomyšl 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce následujících úřadů (na úřední 

desce a elektronicky s možností dálkového přístupu)  

Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  

Obecní úřad Janov, Janov 216, 569 55 Janov  

Obecní úřad Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá  

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 

Městského úřadu Litomyšl. 

 

 

Vyvěšeno dne:………………………….                        Sejmuto dne:………………………………………. 

 

 

 

 

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha 

doručením PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54 

 

hlavní účastníci (doručenky) 

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, IDDS: y56cya7 

Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7 

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Květa Bochníčková, Myslbekova č.p. 694/5, Praha 6-Střešovice, 169 00  Praha 69 

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IDDS: upm88qu 

Zdeňka Juráková, Pavlova č.p. 257, Trnová, 530 09  Pardubice 9 

Milan Dvořák, Příčná č.p. 1330, 562 06  Ústí nad Orlicí 6 

Zdeněk Kadidlo, Janov č.p. 288, 569 55  Janov u Litomyšle 

Zemědělské družstvo Dolní Újezd, IDDS: wk3uu7p 

Obec Janov, IDDS: hwsa4sf 

Arnošt Maiwald, Čistá č.p. 156, 569 56  Čistá u Litomyšle 

Svazek obcí majitelů skupinového vodovodu, Janov - Strakov - Mikuleč, Janov č.p. 216, 569 55  Janov u 

Litomyšle 

Věra Jánová, Janov č.p. 10, 569 55  Janov u Litomyšle 
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Hana Bulvová, Kukle č.p. 2, 568 02  Svitavy 2 

Blanka Jánová, Janov č.p. 14, 569 55  Janov u Litomyšle 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 

  

ostatní účastníci (doručenky) 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

  

dotčené orgány 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86 

Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4 

Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20  Litomyšl 

Městský úřad Litomyšl, oddělení stavebního úřadu, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 

Městský úřad Svitavy, odbor výstavby, IDDS: 6jrbphg 

Obecní úřad Janov, IDDS: hwsa4sf 

Obecní úřad Čistá, IDDS: wx2a4j7 
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