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Číslo jednací:   KrÚ  49288/2022 
Spisová značka: SpKrÚ  88554/2021 ODSH OSH 
Vyřizuje:   Mgr. Jiří Dobruský 
Telefon:   466026172 
E-mail:    jiri.dobrusky@pardubickykraj.cz 
   
Datum:    16.06.2022        
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ 
 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství 
(dále jen „správní orgán“), jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, příslušný podle ustanovení  
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu 
s ustanovením § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů  
na základě žádosti, kterou dne 29.11.2021 podala společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 45272387,  
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, zastupující na základě plné moci ze dne 14.08.2020 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, vydal dne 26.04.2022 pod spis. zn. SpKrÚ 88554/2021 ODSH OSH, č.j. KrÚ 33866/2022 
rozhodnutí - stavební povolení pro stavbu: 
 

D35 Janov – Opatovec, 
 
a to v rozsahu následujících stavebních objektů: 
 

 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 08-220 Nadjezd nad D35 v km 66,690 
 SO 08-222 Nadjezd nad D35 v km 72,865 
 SO 08-224 Nadjezd nad D35 v km 74,120 
 SO 08-240 Ekodukt na přeložce sil. I/35 v km 67,500 
 SO 08-241 Most na sil. I/43 přes vodoteč 

 
Popis stavebních objektů: 
 

SO 08 - 102  Přeložka silnice I/35 v km 66,500 – 69,000  
 

na pozemku parc. č. 6018/2, 6139/2, 6500/2, 6502/2, 6505/2, 6506/2, 6711/3, 6725 v katastrálním území Čistá  
u Litomyšle; na pozemku parc. č. 2128/18, 2128/19, 2128/20, 5168/6, 5175/2, 5195/4, 5228/2, 5228/3, 5257/2, 
5292, 5295/1, 5295/4 v katastrálním území Janov u Litomyšle; na pozemku parc. č. 3159/2, 3183/1, 3220/2 
v katastrálním území Mikuleč. 
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 Přeložka silnice I/35 v daném úseku řeší uvolnění prostoru pro stavbu dálnice D35 v km cca 67,0. Při stavbě 
dálnice bude přeložka sloužit pro převádění dopravy ze stávající silnice I/35. Po dokončení výstavby bude přeložka 
sloužit jako doprovodná komunikace. Přeložka je navržena v kategorii S9,5/60 a celková úprava je cca 1,5 km. 
 

SO 08 - 103  Přeložka silnice I/35 v km 72,200 – 73,200 
 

na pozemku parc. č. 3183/5 v katastrálním území Mikuleč; na pozemku parc. č. 3251, 3252/2, 3532, 3534/1, 
3534/3, 3534/4, 3558/1, 3559/1, 3560 v katastrálním území Opatovec; na pozemku parc. č. 2289/7, 2289/8, 
2289/9, 2289/17, 2289/18, 2289/19, 2289/41, 2289/42, 2289/43, 2293/38, 2557/16, 2557/20, 2557/23, 2557/24, 
2557/32 v katastrálním území Moravský Lačnov. 
 

 Přeložka silnice I/35 v daném úseku řeší uvolnění prostoru pro stavbu dálnice D35 v km cca 72,5. Při stavbě 
dálnice bude přeložka sloužit pro převádění dopravy ze stávající silnice I/35. Po dokončení výstavby bude přeložka 
sloužit jako doprovodná komunikace. Přeložka je navržena v kategorii S9,5/70 a celková délka úpravy je 1,206 km. 
Začátek přeložky leží u obce Opatovec, přeložka se od původní trasy odklání vlevo směrovým obloukem  
o poloměru R = 450 m, za ním následuje protisměrný oblouk o poloměru R = 355 m. V následující přímé trase 
překonává nadjezdem dálnici D35, za mostem následuje levostranný oblouk o poloměru R = 700 m, kterým  
se trasa napojuje na stávající stav.  
 

SO 08 - 104  Úprava silnice I/43 
 

na pozemku parc. č. 3310/2, 3310/3, 3371/2, 3430/2, 3510/1, 3516/2, 3516/6, 3518, 3522, 3523, 3633 
v katastrálním území Opatovec; na pozemku parc. č. 804/5, 804/6, 1920/39, 1920/40, 2467/6, 2467/7, 2467/14, 
2467/17, 2467/18, 2593/4, 2593/5, 2594/2, 2594/7 v katastrálním území Moravský Lačnov. 
 

 Úprava silnice I/43 řeší mimoúrovňové křížení s hlavní trasou dálnice D35 a rozšíření pro umístění přídatných 
pruhů pro možnost napojení na větve C, D mimoúrovňové křižovatky Opatovec. V km 0,590 na konci 
připojovacího pruhu je vpravo navrženo napojení polní cesty SO 163. Vzdálenost napojení polní cesty od nejbližší 
křižovatky je cca 300 m. Intenzita provozu na polní cestě se předpokládá velmi nízká, současně bude polní cesta 
sloužit pro přístup k dálničnímu mostu SO 207. Začátek úpravy navazuje na spirálovou okružní křižovatku 
vybudovanou v rámci budoucí stavby „Silnice I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov“ u obce Opatovec. Trasa 
navazuje na okružní křižovatku směrovým obloukem R = 440 m a pokračuje přímo až do konce úpravy, kde  
se napojí na stávající stav. Délka úpravy je 563 m. 
 

SO 08 - 220  Nadjezd nad D35 v km 66,690 
 

na pozemku parc. č. 6505/2, 6506/2 v katastrálním území Čistá u Litomyšle; na pozemku parc. č. 5292, 5295/1 
v katastrálním území Janov u Litomyšle. 
 

 Nadjezd převádí silnici I/35 (kategorie S9,5/60) přes dálnici D35. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrámový spojitý 
nosník z přepjatého betonu o čtyřech polích rozpětí 24,5+35,0+35,0+24,5 m uložený v místě podpor na ložiskách. 
Tři vnitřní pilíře P2 až P4 jsou s mostovkou spojeny neposuvně, vliv objemových změn na spodní stavbu  
je eliminován pružností spojek a založení. Most je v kolmém uspořádání, avšak úhel křížení s D35 je 32,1°. Volná 
šířka mostu mezi svodidly je 9,5 m, na obou okrajích je navržen nouzový chodník š. 0,75 m. Založení mostu  
se předpokládá hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Most bude budován po částech postupně od opěry  
O5 směrem k O1. Po dokončení poloviny NK mostu (úseku P3 až O5) bude provedena provizorní přeložka stávající 
silnice I/35 a doprava bude svedena pod již vybudovanou část NK. Při tomto dopravním uspořádání  
(tj. za nepřerušeného provozu pod polovinou mostu) bude dokončena nosná konstrukce a zbývající část 
stavebních prací. 
 

SO 08 - 222  Nadjezd nad D35 v km 72,865 
 

na pozemku parc. č. 2557/16, 2557/22, 2557/29 v katastrálním území Moravský Lačnov 
 

 Nadjezd převádí silnici I/35 (kategorie S9,5/60) přes dálnici D35. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrámový spojitý 
nosník z přepjatého betonu o čtyřech polích rozpětí 22,5+30,0+30,0+22,5 m uložený v místech podpor  
na ložiskách. Tři vnitřní pilíře P2 až P4 jsou s mostovkou spojeny neposuvně, vliv objemových změn na spodní 
stavbu je eliminován pružností spojek a založení. Most je v kolmém uspořádání, avšak úhel křížení s D35 je 32,1°. 
Volná šířka mostu mezi svodidly je 9,5 m, na obou okrajích je navržen nouzový chodník š. 0,75 m. Založení mostu 
se předpokládá hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Most bude budován po částech na zelené louce. 
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SO 08 - 224  Nadjezd nad D35 v km 74,120 
 

na pozemku parc. č. 3430/2, 3523 v katastrálním území Opatovec; na pozemku parc. č. 804/5, 1920/39, 1920/40, 
2467/17, 2467/18, 2593/4, 2593/5 v katastrálním území Moravský Lačnov 
 

 Most je součástí nově budovaného napojení silnice I/43 v kategorii S11,5/70 na okružní křižovatku v rámci 
mimoúrovňové křižovatky Opatovec (SO 08-111). Okružní křižovatka se nachází na pravé straně dálnice a přes 
mostní objekt se kromě jízdních pruhů silnice I/43 převádějí i průplety výjezdu z okružní křižovatky  
a odbočovacího pruhu sloužícího ke vjezdu na dálnici ve směru na Pardubice. Nadjezd má konstantní šířku danou 
šířkovým uspořádáním komunikace za opěrou 3 ve směru na Lanškroun, což je nejširší místo komunikace v daném 
úseku, což umožní bezpečné umístění dopravních pruhů ve smyslu silničních požadavků. Nosnou konstrukci 
mostu tvoří třítrámový spojitý nosník z přepjatého betonu o dvou polích s rozpětím 27,0+27,0 m, střední pilíř P2, 
který je dělený na 3 sloupy, podpírá mostovku prostřednictvím vrubových kloubů. Na opěrách je nosná 
konstrukce uložena prostřednictvím ložisek. Most je v šikmém uspořádání s úhlem křížení s D35 71,45°. Volná 
šířka mezi svodidly je 17,60 m. Založení mostu se předpokládá plošné s výměnou podloží pod opěrou O3. Most 
bude budován najednou, provoz na stávající komunikaci I/43 bude v čase výstavby přeložen do provizorní trasy 
mimo oblast mostního objektu. 
 

SO 08 - 240  Ekodukt na přeložce sil. I/35 v km 67,500  
 

na pozemku parc. č. 5175/2, 5228/2, 5295/4 v katastrálním území Janov u Litomyšle. 
 

 Mostní objekt převádí biokoridor přes přeložku silnice I/35. Nosná konstrukce je tvořena přesypaným 
monolitickým železobetonovým rámem o jednom poli s rozpětím 14,9 m (světlost otvoru 14,0 m). Výška 
přesypávky je min. 700 mm. Šikmá křídla svírají úhel 45° a jsou tvořena vyztuženým zemním tělesem s lícními 
obkladovými prvky. Šířka mostu 41,5 m je dána požadovanou průchodností migrační trasy v šířce 40,0 m. 
Podjezdná výška pod mostem je 4,8+0,15 m. Okraje mostu jsou opatřeny neprůhlednou palisádou výšky 2,0 m. 
Založení se předpokládá hlubinné na velkoprůměrových pilotách. 
 

SO 08 - 241  Most na sil. I/43 přes vodoteč  
 

na pozemku parc. č. 3310/3, 3313/2, 3314/2, 3430/2, 3510/1, 3510/3, 3510/4, 3511, 3516/2, 3517/2, 3518, 3521, 
3522, 3523, 3633 v katastrálním území Opatovec. 
 

 Mostní objekt převádí silnici I/43 přes místní vodoteč (SO 08-321). Jedná se o úpravu stávajícího šikmého 
mostu ev. č. 43-055a, kde nosnou konstrukci tvoří 12 ks přepjatých prefabrikovaných nosníků KA-61 dl. 22,5 m 
uložených na elastomerových ložiskách. Spodní stavbu tvoří masivní monolitické železobetonové opěry s křídly. 
Založení stávajícího mostu je plošné. V rámci úprav mostního objektu je navrženo snesení stávající nosné 
konstrukce a odbourání křídel na pravé straně mostu. Průjezdný profil bude rozšířen na pravou stranu  
ze současné volné šířky 11,5 m na novou volnou šířku mostu 18,0 m. Nová spodní stavba bude navazovat  
na stávající opěry. Nosná konstrukce je navržena jako šikmá železobetonová monolitická deska uložená  
na vrubových kloubech. 

Proti tomuto rozhodnutí – stavebnímu povolení podal v zákonné lhůtě dne 30.05.2022 odvolání účastník řízení  
– spolek Český svaz ochránců přírody Šumperk, IČO: 22714171, se sídlem nám. Republiky 1643/2, 787 01 
Šumperk. Jelikož se jednalo o blanketní odvolání byl odvolatel správním orgánem výzvou a usnesením č.j.  
KrÚ 44777/2022 ze dne 01.06.2022 vyzván, aby podané odvolání doplnil o údaje v jakém rozsahu stavební 
povolení napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo. Odvolatel své odvolání dne 02.06.2022 doplnil o požadované údaje. 
 

Stejnopis uvedeného blanketního odvolání ze dne 30.05.2022 a stejnopis doplnění odvolání ze dne 01.06.2022 
jsou přiloženy v příloze tohoto vyrozumění. 
 

Správní orgán v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vyrozumívá účastníky řízení o podaném odvolání a současně je vyzývá, aby se k podanému odvolání 
vyjádřili ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. 
 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnou v kanceláři č. C307 Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy  
a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství na adrese Komenského náměstí 120, Pardubice  
(v úřední dny pondělí a středa od 8,00 – 11,00 hod. a od 13,00 – 17,00 hod.). 
 

Po uvedené lhůtě bude výše uvedené odvolání předloženo spolu se spisovým materiálem na nadřízený správní 
orgán, kterým je Ministerstvo dopravy, jako odvolacímu správnímu orgánu, který o odvolání rozhodne. 
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Toto vyrozumění je doručováno v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
                                        otisk úředního razítka                                                                                  

 
Ing. Ladislav Umbraun 

                                                                                              vedoucí odboru dopravy 
                                                                                           a silničního hospodářství 

                             v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
                                   vedoucí oddělení silničního hospodářství  
                                  
 
Přílohy:  
Stejnopis podaného blanketního odvolání ze dne 30.05.2022 
Stejnopis doplnění odvolání ze dne 01.06.2022 
 
 
Obdrží: 
 

 

Jednotlivě (doručenky): 
 

1. žadatel  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které zastupuje 
PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
 

2. obec, na jejímž zastavěném území má být záměr uskutečněn  
město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy 
obec Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy 
obec Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle 
obec Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle 
 
Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce uvedených úřadů ostatním účastníkům řízení podle ustanovení  
§ 109 písm. b) až f) stavebního zákona 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, Opatovec 201, 568 02 Svitavy 
Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Arnošt Maiwald, Čistá 156, 569 56 Čistá u Litomyšle 
město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy  
obec Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 01 Litvínov 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 
Brno 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby, Tovární 28, 568 02 Svitavy 
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová 
obec Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle 
obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy 
SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Nad pomníkem 467/9, 152 00 Praha 5 
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Vlastníci pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
 

pozemek p.č. 2128/5, 2128/10, 2128/12, 5168/5, 5175/1, 5175/3, 5195/3, 5228/1, 5234/4, 5257/1, 5273, 5288, 
5295/3) pro obec Janov a katastrální území Janov u Litomyšle 
 

pozemek p.č. 6017, 6018/1, 6139/1, 6140, 6500/1, 6500/3, 6502/1, 6502/3, 6504, 6506/1, 6506/3, 6506/4, 
6711/1) pro obec Čistá a katastrální území Čistá u Litomyšle 
 

pozemek p.č. 3159/1, 3183/6, 3202/3, 3297, 3301) pro obec Mikuleč a katastrální území Mikuleč 
 

pozemek p.č. 1963/1, 1969/1, 1969/4, 3252/1, 3272, 3307, 3309, 3310/1, 3311, 3313/1, 3314/1, 3371/1, 3372, 
3427/1, 3427/2, 3430/1, 3431/2, 3471/1, 3471/2, 3471/3, 3516/3, 3516/4, 3517/3, 3541/1, 3541/3, 3546/2, 
3546/3, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3559/3) pro obec Opatovec a katastrální území Opatovec 
 

pozemek p.č. 804/3, 804/4, 1920/18, 1920/19, 1920/20, 1920/41, 1920/42, 1920/44, 2054/9, 2289/16, 2289/41, 
2293/15, 2293/23, 2293/39, 2293/40, 2467/11, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/8, 2557/9, 2557/17, 
2557/21, 2557/25, 2557/30, 2557/31, 2578/13, 2578/36, 2578/37, 2593/1, 2593/7, 2593/8, 2594/1, 2594/8) pro 
město Svitavy a katastrální území Moravský Lačnov 
 
Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce uvedených úřadů účastník řízení podle § 9c odst. 3  
písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  
Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 1643/2, 787 01 Šumperk 
 
 
 
Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a dále na úřední desce Městského úřadu Svitavy, Obecního úřadu Opatovec, 
Obecního úřadu Mikuleč, Obecního úřadu Čistá a Obecního úřadu Janov. Po uplynutí zákonné lhůty bude 
vráceno zpět na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou 
prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
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