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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Číslo jednací:
KrÚ 48041/2021
Spisová značka: SpKrÚ 76877/2020 ODSH OSH
Datum:

09.07.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a
dopravní obslužnosti (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění ke dni
podání žádosti (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 2e odst. 1 zákona č.416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném
znění ke dni podání žádosti, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 a 94 stavebního zákona žádost o
změnu územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 16.10.2020 podalo :
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4,
které zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 452 72 387, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona, v souladu s § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů
rozhodnutí o změně územního rozhodnutí
Městského úřadu Svitavy, odboru výstavby ze dne 3.4.2018 pod č.j.:61946-16/OV-com/1386-2017, které
nabylo právní moci dne 19.11.2018, na stavbu :
Dálnice „D35 Janov - Opatovec“.
Předmětem změny územního rozhodnutí jsou stavební objekty:
SO 08-202 – Most na D 35 v km 64,310
SO 08-204 – Most na D 35 v km 69,520
SO 08-465 – Přeložka optických kabelů CETIN km 66,700 (nový stavební objekt)
SO 08-760 – PHS v km 64,491 – 65, 371 vlevo (staničení dle územního rozhodnutí)
SO 08-761 – PHS v km 66, 749 – 67,325 vlevo (staničení dle územního rozhodnutí)
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SO 08-762 – PHS v km 69,120 – 69, 468 vpravo (staničení dle územního rozhodnutí)
SO 08-763 – PHS v km 70,414 – 70,857 vlevo (staničení dle územního rozhodnutí)
SO 08-764 – PHS v km 71,857 – 72,257 vlevo (staničení dle územního rozhodnutí).
(dále jen „stavba") v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy;
na pozemku parc.č.5195/2 (orná půda), 5234/3 (orná půda), 5244/3 (orná půda), 5257/1 (orná půda), 5257/2
(orná půda), 5257/3 (orná půda), 5295/4 (ostatní plocha – silnice), 5478/2 (orná půda), 5487/2 (orná půda),
5490/2 (orná půda), 5491/2 (orná půda), 5497/2 (orná půda), 5507/2 (orná půda), 5508/2 (orná půda), 5521/2
(orná půda), 5526/2 (orná půda), 5530/2 (orná půda), 5534/2 (orná půda), 5535/2 (orná půda), 5545/2 (orná
půda), 5550/2 (orná půda), 5555/2 (orná půda), 5559/2 (orná půda), 5560/2 (orná půda), 5566/2 (orná půda),
5568/2 (orná půda), 5570/2 (orná půda), 5680/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 5680/2 (ostatní plocha
– ostatní komunikace), 5680/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Janov u
Litomyšle;
na pozemku parc.č.6504 (orná půda), 6505/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 6506/2 (orná půda),
6711/2 (orná půda), 6791 (lesní pozemek), 7227/2 (orná půda), 7246/2 (orná půda), 7249/2 (orná půda)
v katastrálním území Čistá u Litomyšle;
na pozemku parc.č. 3221/2 (orná půda), 3232/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3232/4 (ostatní plocha
– ostatní komunikace), 3232/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3254/2 (trvalý travní porost), 3255
(trvalý travní porost), 3256/2 (trvalý travní porost), 3257/2 (trvalý travní porost), 3257/3 (trvalý travní porost),
3274/2 (orná půda), 3282/2 (ostatní plocha – silnice), 3282/3 (ostatní plocha – silnice), 3291/2 (lesní
pozemek), 3299/2 (orná půda), 3300/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3301 (trvalý travní porost),
3303/2 (lesní pozemek) v katastrálním území Mikuleč;
na pozemku parc.č.3323/2 (trvalý travní porost), 3401/2 (orná půda), 3403/2 (orná půda), 3427/2 (orná půda),
3446/2 (trvalý travní porost), 3454/3 (trvalý travní porost), 3471/2 (trvalý travní porost), 3541/2 (ostatní plocha
– ostatní komunikace), 3541/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3542/2 (vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené nebo upravené), 3542/3 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené),
3557/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3560 (ostatní plocha – silnice), 3565 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 3577/3 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 3631 (ostatní plocha –
ostatní komunikace) v katastrálním území Opatovec;
na pozemku parc.č.2578/36 (orná půda), 2578/37 (orná půda) v katastrálním území Moravský Lačnov;
Výše uvedené pozemky se současně vymezují jako pozemky stavební.
Změna územního rozhodnutí spočívá v :
Úprava stavebních objektů je vyvolána aktualizací Hlukové studie, ze které vyplývá nutnost rozšíření 5
protihlukových stěn (dále jen „PHS“) v rámci nezpevněné krajnice (SO 08-760, SO 08-761, SO 08-762, SO
08-763, SO 08-764) a úprava dvou dálničních mostů (SO 08-202, SO 08-204). Dále byl do dokumentace
doplněn nový stavební objekt SO 08-465-Přeložka optických kabelů CETIN v km 66,700 z důvodu kolize se
změnou stavby. Související stavbou (podmiňující) bude objekt SO 08-411 – Výšková úprava vedení VN do 35
kV na pozemku parc.č.2591/4 v katastrálním území Moravský Lačnov, který není předmětem tohoto řízení,
tento objekt bude předmětem samostatného územního řízení, které zajišťuje ČEZ Distribuce,a.s.
SO 08-202 – Most na D 35 v km 64,310
Stavební objekt na pozemku parc.č.5535/2, 5555/2, 5680/1, 5680/2, 5680/3 v katastrálním území Janov u
Litomyšle.
 Integrovaný přesypaný mostní objekt převádí dálnici D35 přes polní cestu (SO 08-152). Výška
nadnásypu je proměnná 1,7 až 2,4 m. V nadnásypu je vedena dálniční dešťová kanalizace (SO 08301). Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový polorám o jednom poli s kolmou světlostí
12,00 m a šikmostí P 97,9 gr. Šířka nosné konstrukce je 37,35 m. Šikmá křídla jsou tvořena
monolitickými železobetonovými úhlovými opěrnými zdmi. Založení mostu se navrhuje plošné. Na
římsách křídel a čel je navrženo dopravně bezpečnostní zábradlí v. 1,10 m. Vlevo je přes mostní
objekt převedena PHS.
SO 08-204 – Most na D 35 v km 69,520
Stavební objekt na pozemku parc.č.3232/2, 3232/4, 3232/5, 3254/2, 3255, 3256/2, 3257/2, 3274/2, 3282/3,
3300/2 v katastrálním území Mikuleč.
 Mostní objekt převádí dálnici D35 přes přeložku účelové komunikace (SO 08-125), cyklotrasu (SO 08156) a lokální biokoridor. Pro každý dopravní směr je navržena samostatná mostní konstrukce.
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Mostní konstrukci tvoří spojitá deska o dvou polích s rozpětími 20,95+20,95 m se šikmostí L 96 gr., z
monolitického předpjatého betonu, s rámově vetknutou střední podpěrou. Nosná konstrukce je na
opěrách uložena na hrncových ložiskách. Opěry jsou masivní, z monolitického železobetonu, s
vyvěšenými podélnými křídly. Prizmatické střední podpěry jsou z monolitického železobetonu, 2+2
sloupy se společným základem. Založení mostu se navrhuje hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
Zahloubená křižovaná účelová komunikace je pod mostem vymezena gabionovou zdí. Volná šířka
obou mostů je 11,75 m. Podél okraje pravého mostu je navržena transparentní PHS výšky 3,5 m s
únikovým chodníkem. Pod pravým mostem je zavěšena převáděná dálniční dešťová kanalizace (SO
08-302).
SO 08-465 – Přeložka optických kabelů CETIN km 66,700
Stavební objekt na pozemku parc.č.5257/1, 5257/2 v katastrálním území Janov u Litomyšle.
 V km 66,700 budoucí dálnice D35 je vedena trasa optických trubek s optokabely v majetku
společnosti CETIN, a.s. Trubky HDPE 40 budou přeloženy do nové trasy mimo prostor výstavby
silnice vložením nových délek trubek HDPE. Trubky HDPE budou spojeny se stávajícími pomocí
spojek Plasson. Optické kabely, které jsou zafouknuty ve stávajících HDPE trubkách budou vytaženy
od nejbližších spojek a přefouknuty do nově položené trasy HDPE. Předpokládá se využití stávajících
optokabelů a jejich rezerv. V případě, že nebudou dostatečné stávající rezervy, budou zafouknuty
nové optické kabely mezi stávajícími spojkami, nebo bude provedena kabelová vložka a umístění
nových spojek na začátku a konci přeložky. Délka přeložky HDPE trubek: 80 m, správce vedení:
CETIN, a.s.
SO 08-760 – PHS v km 64,229 – 65,371 vlevo (nově navržené staničení)
Stavební objekt na pozemku parc.č.5478/2, 5487/2, 5490/2, 5491/2, 5497/2, 5507/2, 5508/2, 5521/2, 5526/2,
5530/2, 5534/2, 5535/2, 5545/2, 5550/2, 5555/2, 5559/2, 5560/2, 5566/2, 5568/2, 5570/2, 5680/1, 5680/2,
5680/3 v katastrálním území Janov u Litomyšle.
 Protihluková stěna je navržena v km 64,228 95 až km 65,371. V km 64,308 507 se pod dálnicí
nachází konstrukce mostu SO 08-202. Most slouží pro převedení polní cesty (SO 08-152). Celková
délka PHS řešená v rámci tohoto objektu je 1141 m. Výška protihlukové stěny je v celém úseku
požadována 3,50 m. PHS se v celé délce nachází podél komunikace. Vzhledem k délce PHS je
navrženo celkem 7 únikových východů. Únikové východy se nacházejí v km 64,371 470; km 64,515
460; km 64,659 490; km 64,803 430; km 64,947 520, km 65,091 700 a v km 65,232. Protihluková
stěna je navržena jako neprůhledná z pohltivých betonových panelů. PHS je složena na pilotách o
průměru 0,75 m, délky 3,10 m. V úseku nad mostem SO 08-202 je PHS založena na patkách. Do
pilot a patek jsou vetknuty betonové sloupky tvaru H. Na piloty je uložen soklový panel vysoký 0,75
m. Na tento panel jsou ukládány vlastní protihlukové panely s pohltivou vrstvou. Výškově kopíruje
PHS podélný sklon dálnice. Výška zdí je navržena 3,50 m.
SO 08-761 – PHS v km 66, 337 – 67,325 vlevo (nově navržené staničení)
Stavební objekt na pozemku parc.č.5195/2, 5234/3, 5244/3, 5257/3, 5295/4 v katastrálním území Janov u
Litomyšle; na pozemku parc.č.6504, 6505/2, 6506/2, 6711/2, 6791, 7227/2, 7246/2, 7249/2 v katastrálním
území Čistá u Litomyšle.
 Protihluková stěna je navržena v km 66,337 480 až km 67,325 000. PHS je rozdělena na dva
samostatné úseky. První úsek se nachází mezi km 66,337 480 až km 66,646 37, délka tohoto úseku
je 327 m. Druhý úsek se nachází mezi km 66, 749 000 až km 67,325 000, délka tohoto úseku PHS je
575 m. Celková délka PHS řešená v rámci tohoto objektu je 327 +575 =902 m. Výška zdi je
požadována v obou úsecích 4,0 m. První úsek je rozdělen na dvě části. Od km 66,337 480 až do km
66,419 24 se PHS nachází podél komunikace, délka tohoto úseku je 82 m, výškově kopíruje PHS
podélný sklon dálnice. V km 66,403 37 až km 66,646 37 přechází nad zářez délka tohoto úseku je
245,0 m, výškově kopíruje PHS stávající terén nad zářezem. Druhý úsek PHS od staničení 66,749 až
do km 67,325 se nachází celý podél komunikace. Délka tohoto úseku je 575 m. Vzhledem k délce
úseků PHS je navrženo celkem 5 únikových východů. Únikové východy se nacházejí v prvním úseku
PHS v km 66,419 24 a v km 66,524 460. V druhém úseku PHS v km 66,890 760; km 67,035 00 a v
km 67,179 520. Protihluková stěna je navržena jako neprůhledná z pohltivých betonových panelů.
PHS je složena na pilotách o průměru 0,75 m, délky 3,50 m.
SO 08-762 – PHS v km 69,061 – 69, 699 vpravo (nově navržené staničení)
Stavební objekt na pozemku parc.č. 3221/2, 3232/2, 3257/3, 3274/2, 3282/3, 3303/2 v katastrálním území
Mikuleč.
 Protihluková stěna je navržena v km 69,061 297 do km 69,699 850. PHS se od km 69,474 05 až km
69,527 82 se nachází na mostě SO 08-204 a její návrh je součástí objektu mostu. Celková délka PHS
řešená v rámci tohoto objektu je 413+54 (na mostě SO08-204) + 173 =586 m + 54 m (most). PHS
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nachází podél komunikace. Výška zdi je v celém úseku 3,50 m. Vzhledem k délce PHS jsou navrženy
celkem 4 únikové východy. Únikové východy se nacházejí v km 69,195 490; km 69,331 470; km
69,469 52 a v km 69,582 530. Protihluková stěna je navržena jako neprůhledná z pohltivých
betonových panelů. PHS je složena z pilot průměru 0,75 m, délky 3,0 m. Do pilot jsou vetknuty
betonové sloupky tvaru H. Na piloty je uložen soklový panel vysoký 0,75 m. Na tento panel jsou
ukládány vlastní protihlukové panely s pohltivou vrstvou. Výškově kopíruje PHS podélný sklon
dálnice.
SO 08-763 – PHS v km 70,333 – 71,106 vlevo (nově navržené staničení)
Stavební objekt na pozemku parc.č. 3282/2, 3291/2, 3299/2, 3301 v katastrálním území Mikuleč; na pozemku
parc.č.3403/2, 3427/2, 3446/2, 3454/3, 3471/2, 3560, 3565, 3577/3 v katastrálním území Opatovec.
 Protihluková stěna je navržena v km 70,333253 až km 71,105753. PHS se od km 70,416 510 do km
70,856 140 se nachází na mostě SO 08-205. Celková délka PHS řešená v rámci tohoto objektu je
84+444+252=780 m. Výška zdi je na mostě 4,50 m a její délka 444 m. Výška zdi mimo most je
požadována 3,50 m, její celková délka je 336 m. Od km 70,333 253 až do km 70,416 510 se PHS
nachází podél komunikace, délka tohoto úseku je 84 m, v km 70,416 510 přechází na most, kde je
vedena nad levou římsou levého mostu (SO 08-205), délka úseku na mostě je 444 m. Od km 70,856
140 je PHS vedena podél komunikace, délka tohoto úseku je 252 m. Vzhledem k délce PHS jsou
navrženy celkem tři únikové východy. Únikové východy se nacházejí v km 70,412 070; km 70,859
620 a v km 70,980 890. Protihluková stěna je podél komunikace navržena jako neprůhledná z
pohltivých betonových panelů. PHS je složena na pilotách průměru 0,75 m, délky 3,10 m. Do pilot
jsou vetknuty betonové sloupky tvaru H. Na piloty je uložen soklový železobetonový panel vysoký
0,75 m. Na tento panel jsou ukládány vlastní protihlukové panely s pohltivou vrstvou. Výškově
kopíruje PHS podélný sklon dálnice. Výška stěny je navržena 3,50m. Protihluková stěna na mostě je
navržena jako transparentní s odrazivých panelů opatřených ochrannými prvky proti střetu s
ptactvem. Ve spodní části je navržen betonový soklový panel výšky 0,50 m. Ocelové sloupky
HEB160 jsou v osové vzdálenosti 2,0 m. Sloupky jsou přes patní plech vetknuty do římsy mostu.
Výškově kopíruje PHS podélný sklon mostu. Výška stěny je navržena 4,50 m.
SO 08-764 – PHS v km 71,775 – 72,109 vlevo (nově navržené staničení)
Stavební objekt na pozemku parc.č.3323/2, 3401/2, 3541/2, 3541/3, 3542/2, 3542/3, 3557/2, 3631
v katastrálním území Opatovec; na pozemku parc.č.2578/36, 2578/37 v katastrálním území Moravský
Lačnov.
 Protihluková stěna je navržena od km 71,775 550 do km 72,108 609. PHS se od km 71,775550 až do
km 71,9 45 000 nachází podél komunikace. V km 71,868 910 až km 71,898 330 se PHS nachází na
mostě SO 08-206 (PHS na mostě je součástí objektu mostu). Druhý úsek PHS je umístěn nad
zářezem a nachází se v km 71.930 156 až km 72,108 609. Napojení úseků je řešeno přesahem.
Celková délka PHS je 92 + 29 m (PHS na mostě) + 46 + 175 = 342 m. Výška zdi je v celé délce
konstantní 6,0 m. Od km 71,775 550 až do km 71,945 00 se PHS nachází podél komunikace, celková
délka tohoto úseku je 167 m, v km 71,93 156 přechází PHS nad zářez pro dálnici. PHS končí v km
72,108 609. Délka tohoto úseku je 175 m. Vzhledem k délce PHS jsou navrženy dva únikové
východy. Únikové východy se nacházejí v km 71,901 390 a v km 71,995 800. Protihluková stěna je
navržena jako neprůhledná z pohltivých betonových panelů. PHS je složena na pilotách o průměru
0,75 m, délky 4,0 m. Do pilot jsou sloupky vetknuty betonové sloupky tvaru H. Na piloty je uložen
soklový panel vysoký 0,75 m. Na tento panel jsou ukládány vlastní protihlukové panely s pohltivou
vrstvou. Výškově kopíruje PHS podélný sklon dálnice. V úseku nad zářezem PHS výškově kopíruje
upravený terén. Výška PHS je navržena 6,0 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Území dotčené vlivy stavby vymezil stavební úřad shodně s rozsahem pozemků, na kterých se stavba
umísťuje : pozemky parc.č.5195/2, 5234/3, 5244/3, 5257/1, 5257/2, 5257/3, 5295/4, 5478/2, 5487/2, 5490/2,
5491/2, 5497/2, 5507/2, 5508/2, 5521/2, 5526/2, 5530/2, 5534/2, 5535/2, 5545/2, 5550/2, 5555/2, 5559/2,
5560/2, 5566/2, 5568/2, 5570/2, 5680/1 5680/2, 5680/3 v katastrálním území Janov u Litomyšle; parc.č.6504,
6505/2, 6506/2, 6711/2, 6791, 7227/2, 7246/2, 7249/2 v katastrálním území Čistá u Litomyšle; parc.č. 3221/2,
3232/2, 3232/4, 3232/5, 3254/2, 3255, 3256/2, 3257/2, 3257/3, 3274/2, 3282/2, 3282/3, 3291/2, 3299/2,
3300/2, 3301, 3303/2 v katastrálním území Mikuleč; parc.č.3323/2, 3401/2, 3403/2, 3427/2, 3446/2, 3454/3,
3471/2, 3541/2, 3541/3, 3542/2, 3542/3, 3557/2, 3560, 3565, 3577/3, 3631 v katastrálním území Opatovec;
parc.č.2578/36, 2578/37 v katastrálním území Moravský Lačnov; a dále pak v rozsahu sousedních pozemků
parc.č.2037/2, 2128/5, 2128/6, 2128/18, 5168/4, 5168/5, 5195/1, 5195/3, 5234/1, 5234/2, 5234/4, 5244/1,
5244/2, 5292, 5295/1, 5295/2, 5295/3, 5457/1, 5457/2, 5457/3, 5478/1, 5478/3, 5486/1, 5486/2, 5487/1,
5487/3, 5490/1, 5490/3, 5491/1, 5491/3, 5495, 5497/1, 5497/3, 5507/1, 5507/3, 5508/1, 5521/1, 5521/3,
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5526/1, 5526/3, 5530/1, 5530/3, 5534/1, 5534/3, 5535/1, 5535/3, 5545/1, 5545/3, 5550/1, 5550/3, 5555/1,
5555/3, 5559/1, 5559/3, 5560/1, 5560/3, 5566/1, 5566/3, 5568/1, 5570/1, 5570/3 v katastrálním území Janov
u Litomyšle; parc.č. 3603, 6505/1, 6506/1, 6506/3, 6506/4, 6509/1, 6509/2, 6613, 6711/1, 6711/3, 6927/1,
6927/2, 7227/1, 7227/3, 7246/1, 7246/3, 7249/1, 7249/3 v katastrálním území Čistá u Litomyšle;
parc.č.3183/1, 3183/2, 3183/3. 3183/4, 3183/5, 3221/1, 3221/3, 3232/1, 3232/3, 3254/1, 3256/1, 3256/3,
3257/1, 3274/1, 3274/3, 3282/1, 3282/4, 3291/1, 3291/3, 3292/2, 3298, 3299/1, 3300/1, 3302/1, 3302/2,
3303/1, 3304, 3306 v katastrálním území Mikuleč; parc.č.3232/1, 3311, 3312/1, 3312/2, 3322, 3336/2,
3401/1, 3403/1, 3403/3, 3426/1, 3427/1, 3446/1, 3454/1, 3454/2, 3471/1, 3471/3, 3534/1, 3534/2, 3541/1,
3546/3, 3547/2, 3547/3, 3555/2, 3558/3, 3559/1, 3559/3, 3577/1, 3577/2, 3577/4, 3623/1, 3623/2
v katastrálním území Opatovec; parc.č.2289/7, 2289/8, 2289/42, 2289/43, 2578/1, 2578/2, 2591/2, 2591/4
v katastrálním území Moravský Lačnov.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.5195/2, 5234/3, 5244/3, 5257/1, 5257/2, 5257/3, 5295/4,
5478/2, 5487/2, 5490/2, 5491/2, 5497/2, 5507/2, 5508/2, 5521/2, 5526/2, 5530/2, 5534/2, 5535/2,
5545/2, 5550/2, 5555/2, 5559/2, 5560/2, 5566/2, 5568/2, 5570/2, 5680/1 5680/2, 5680/3 v katastrálním
území Janov u Litomyšle; parc.č.6504, 6505/2, 6506/2, 6711/2, 6791, 7227/2, 7246/2, 7249/2
v katastrálním území Čistá u Litomyšle; parc.č. 3221/2, 3232/2, 3232/4, 3232/5, 3254/2, 3255, 3256/2,
3257/2, 3257/3, 3274/2, 3282/2, 3282/3, 3291/2, 3299/2, 3300/2, 3301, 3303/2 v katastrálním území
Mikuleč; parc.č.3323/2, 3401/2, 3403/2, 3427/2, 3446/2, 3454/3, 3471/2, 3541/2, 3541/3, 3542/2,
3542/3, 3557/2, 3560, 3565, 3577/3, 3631 v katastrálním území Opatovec; parc.č.2578/36, 2578/37
v katastrálním území Moravský Lačnov; vše v souladu s koordinačními situačními výkresy č. výkresu
C.3 přílohy 1 - 8 v měřítku 1:1000, které obsahují výkresy současného stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a
vlivů na okolí; a které jsou nedílnou součástí dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí.

2.

Stavba bude provedena dle ověřené dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí, kterou
vypracovala v červenci 2020 společnost PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 452 72 387, K Ryšánce 1668/16,
147 54 Praha 4. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3.

V souladu s § 8 odst.6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) se povoluje kácení dřevin a souvislého porostu
rostoucího mimo les na pozemcích parc.č.3323/2, 3427/2, 3446/2, 3471/2, 3542/2, 3542/3, 3560
v katastrálním území Opatovec:
- 2 ks topolu o výšce 14-16 m na pozemku parc.č.3427/2,
- 6 ks topolu o výšce 14-16 m na pozemku parc.č.3560,
- 5 ks topolu o výšce do 14 m na pozemku parc.č.3560,
- 2 ks smrku ztepilého o výšce 12 m na pozemku parc.č.3560,
- porosty topolu, smrku ztepilého, břízy bělokoré a vrby o výšce do 12 m na pozemku parc.č.3427/2 (20
m2) a na pozemku parc.č.3560 (165 m 2),
- ptačí zob obecný o výšce do 1 m na pozemku parc.č.3560 (50 m 2) a na pozemku parc.č.3471/2 (10
m2),
- 4 ks olše lepkavé o výšce do 14 m na pozemku parc.č.3446/2,
- porosty olše šedé, třešně ptačí, smrku ztepilého a olše šedé o výšce do 14 m na pozemku
parc.č.3446/2 (75 m2),
- porosty olše šedé a vrby o výšce do 10 m na pozemku parc.č.3542/3 (285 m 2), na pozemku
parc.č.3542/2 (820 m2), na pozemku parc.č.3323/2 (185 m 2),
za dodržení podmínek ze závazného stanoviska Obecního úřadu Opatovec ze dne 4.3.2021 pod
zn.40/21/Op:
a) Kácení je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
b) Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 vyhl.č.189/2013 Sb., o
ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Lze výjimečně stanovit i jiný
termín (např. zahájení realizace).

4.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo
do hloubky.
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5.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – ohlásit záměr stavební činnosti
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147,
612 00 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický
výzkum.

7.

Stavebník předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro
správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření.

8.

Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných
pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb.
energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, ČSN
33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické požadavky
VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku správců
veřejných sítí. V místech možného dotyku s inženýrskými sítěmi bude před zahájením zemních prací
projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správci zařízení a zjištěna poloha
všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce prováděné
ve vzdálenosti do 1,5 m od inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručním způsobem. V území
min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných mechanizačních
prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a
před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto
zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník, na vyžádání
jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení
stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany.

9.

Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 prostorová úprava vedení technického vybavení.

10. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za dodržení
platných norem.

11. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením.
12. V místech možného dotyku s inženýrskými sítěmi bude před zahájením zemních prací zjištěna poloha
všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami.

13. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto
zařízení. O kontrole bude proveden zápis. Zápisy o provedených kontrolách odkrytých zařízení před
jejich zásypem budou doloženy stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

14. Bude respektován zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
15. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které zaručí, že stavba při
běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby splňuje
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat,
zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na
úsporu energie a tepelnou ochranu.

16. Staveniště je nutno udržovat podle § 24e vyhl. č.501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
obecných požadavcích na využívání území.

17. Stavbou dotčené pozemky a stavby včetně přístupových a manipulačních ploch uvést do původního
stavu. Oplotit, označit a jinak zabezpečit staveniště a zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných
osob. Neodstavovat mechanizaci na zelených plochách a přístupových cestách. Zabezpečit stavební
materiály a odpady před rozfoukáním větrem. Na stavbě, v zařízení staveniště a v okolí udržovat
pořádek a čistotu. Při stavebních a bouracích pracích minimalizovat prašnost a hlučnost. Znečištěnou
komunikaci uvést neprodleně do původního stavu.

18. Veškeré dotčené pozemky budou po ukončení prací protokolárně předány jejich vlastníkům.
19. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v
souvislosti se stavbou a neprodleně je uvede do původního stavu. Za škodu vzniklou na sousedních
stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který
neprodleně odstraní vzniklé škody na vlastní náklad.
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20. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů
pohody, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné
hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací a obyvatel blízkých staveb byli minimálně rušeny zejména hlučností prašností.

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru životního
prostředí ze dne 15.12.2020 pod č.j.MěÚ Litomyšl 087880/2020 k zásahu do krajinného rázu:



Protihlukové stěny budou ozeleněny stromovou či keřovou zelení tak, aby bylo sníženo jejich vizuální
uplatňování při pohledech z prostorů mimo dálnici.

22. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a
silničního hospodářství ze dne 2.9.2020:



Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou probíhat za
vhodných bezpečnostních opatření. Případné znečištění pozemních komunikací na výjezdech ze
stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno a odstraňováno.



Zařízení staveniště, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení našeho úřadu umístěny
na silnicích II. a III.třídy a místních komunikacích.

23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 2.2.2021 pod
sp.zn.107755/2021-1150-OÚZ-BR:



V případě zahájení stavby požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3
týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

24. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
odboru služby dopravní policie ze dne 8.10.2020 pod č.j.KRPE-62018-1/ČJ-2020-1700DP:



Protihlukové stěny nesmí zasahovat do rozhledů sjezdů, kdy budou splněny podmínky vyplývající
z čl.11.9 ČSN 736101; pro polní cesty ČSN 736109 čl.11.2. 2); pro křižovatky 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, kde bude možné zajistit rozhledy podle uspořádání B, bude tento
rozhled zajištěn. Dále nesmí zasahovat do rozhledu pro zastavení dle ČSN 73 6101. V případě, že
protihluková stěna do výše uvedených rozhledů bude zasahovat, musí být fyzicky oddálena. K
případnému snížení nejvyšší dovolené rychlosti nebude dán souhlas.

25. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního
odboru Svitavy, dopravního inspektorátu ze dne 31.8.2020 pod č.j.KRPE-62944-1/ČJ-2020-170906:
 Při realizaci akce budou dodrženy ČSN 736101+Z1 - projektování silnic a dálnic, ČSN 736102+Z1 projektování křižovatek, ČSN 73 6201 - projektování mostních objektů a také TP 170 - Navrhování
pozemních komunikací.
 Plocha vozovky musí mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a výškové
vyrovnání dle platné ČSN. Budou dodrženy TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací. Napojení
mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení. Nelze připustit výškový
rozdíl.
 U instalace svodidel u silnice budou dodrženy ČSN 736101 - Projektování silnic a dálnic také ČSN
EN 1317 - Silniční záchytné systémy a TP 63 - Ocelová svodidla na PK – prostorové uspořádání a
TP 114 - Svodidla na pozemních komunikacích. Typ svodidla musí splňovat účel záchytného
systému pro zadržení všech druhů dopravních prostředků s minimalizací následků na zdraví.
 Při realizaci nového dopravního značení budou dodrženy TP 65 - Zásady pro dopravní značení na
PK a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK. Směrové sloupky budou podél
komunikace osazeny dle TP 58 - Směrové sloupky a odrazky. Na silnicích se smí užívat jen
dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se
provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů
musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení a vodorovné DZ ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení.
 Účelové komunikace polních cest včetně jejich připojení na shora uvedené komunikace budou
realizovány v souladu s ČSN 736109 - Polní cesty (u připojení i s užitím ČSN 736102+Z1 projektování křižovatek).
 Nové dopravní značení bude instalováno od data určeného "Stanovením dopravního značení", které
vydá příslušný silniční správní úřad po předložení písemného stanoviska Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy zejména k atributům a
podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o Stanovení dopravního značení musí
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obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za
instalaci dopravního značení.
Při akci dojde k omezení předmětných komunikací sil. III/36022, III/03532, MK Opatovec - Gajer,
proto 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 Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního
odboru, DI Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
Žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích bude podána v době,
kdy bude znám termín provedení stavby, jméno zodpovědné osoby za rozmístění přenosného
značení a v dostatečném předstihu.
Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu a dále k narušení nebo
poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.

26. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se
sídlem v Pardubicích, územního pracoviště Svitavy ze dne 20.11.2020 pod zn.KHSPA
16729/2020/HOK-Sy:



V následujícím řízení (stavebním) bude doložen dokument o tom, že objekt k bydlení na adrese Hlavní
87/133 ve Svitavách byl odkoupen investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR a je v jeho vlastnictví.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správy toků, oblast povodí Labe ze
dne 9.9.2020 pod č.j.LCR953/006143/2020 :


Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami,
pozemními komunikacemi a vedeními).



V rámci schvalování dalšího stupně PD ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k odsouhlasení
podrobné výkresy úprav na tocích v naší správě.



Provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na dotčených vodních tocích.



Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna
stavebním odpadem a ropnými látkami z případné mechanizace.



Při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích skladován žádný stavební materiál,
který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.



Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případné pobřežní pozemky) budou
ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.



Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. a vodní
díla umístěná na vodních tocích. Nejpozději do doby vydání stavebního povolení bude uzavřena
rámcová smlouva o zajištění přípravy a realizace stavebních objektů vyvolaných stavbou a o
vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby.

28. Budou dodrženy podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, vztahující se
ke stavbě dle jejich vyjádření, která jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace pro vydání
změny územního rozhodnutí:
 SPORTES Svitavy s.r.o. ze dne 2.9.2020
 CETIN a.s. ze dne 26.8.2020 pod č.j.732190/20
 ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 22.2.2021 pod zn.1113715872; ze dne 22.2.2021 pod zn.1113633474 a
ze dne 5.3.2021 pod zn.0101476922
 GasNet Služby, s.r.o. ze dne 13.10.2020 pod zn.5002229744

29. Stavba (mimo stavební objekt SO 08-465 – Přeložka optických kabelů CETIN km 66,700) dále vyžaduje
vydání stavebního povolení příslušným speciálním stavebním úřadem.

30. Stavba SO 08-465 – Přeložka optických kabelů CETIN km 66,700 v souladu s § 103 odst.1 písm.e) bodu
4 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. K její realizaci
postačí pravomocné územní rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona bude
zpracována dokumentace pro provádění stavby. K vlastní realizaci stavby musí získat stavebník
potřebná práva k dotčeným pozemkům. Pozemky, ke kterým stavebník nezíská vlastnické či jiné právo,
nesmí být stavbou dotčeny. Stavbu lze užívat dle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě
kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění ke
dni podání žádosti, dále jen „správní řád“ (zároveň podle § 85 odst.1 písm.a) a § 85 odst.2 písm.a)
stavebního zákona):
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4
Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, Předměstí, 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
Pardubický kraj, zast. odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, Opatovec 201, 568 02 Svitavy
Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
AUTO JANOV v.o.s., Havlíčkova 904/20, Předměstí, 568 02 Svitavy
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 01 Litvínov
Komerční banka, a.s., Na příkopě 962/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Nad pomníkem 467/9, Hlubočepy,
152 00 Praha 5
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
VHOS,a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
SPORTES Svitavy s.r.o., Tovární 28, 568 02 Svitavy
Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
Jiří Lněnička, nar. 18.1.1982, Slezská 584/8, Lány, 568 02 Svitavy
Milada Harvánková, nar. 4.10.1944, Nová Dědina 181, 768 21 Kvasice
Stanislav Slanina, nar. 26.6.1979, Mikuleč 1, 568 02 Svitavy
Milan Slanina, nar. 24.5.1978, Rybník 241, 560 02 Česká Třebová
Jaroslav Knap, nar. 9.9.1956, Mikuleč 39, 568 02 Svitavy
Milan Dvořák, nar. 22.1.1951, Příčná 1330, 562 06 Ústí nad Orlicí
Zdeňka Juráková, nar. 19.6.1954, Pavlova 257, Trnová, 530 09 Pardubice
Arnošt Maiwald, nar. 7.6.1980, Čistá 156, 569 56 Čistá u Litomyšle
Nikolaj Jackov, nar. 27.6.1960, Gajer 23, 570 01 Janov
Anna Jacková, nar. 15.2.1964, Gajer 23, 570 01 Janov
Marie Brychová, nar. 17.10.1971, Nademlejnská 1069/20, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Jana Hušková, nar. 14.3.1973, Janov 333, 569 55 Janov u Litomyšle
Iva Klinkáčková, nar. 2.5.1977, Z.Kopala 1161, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl
Pavlína Klinkáčková, nar. 18.4.1982, Z.Kopala 1161, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl
Jiří Lenoch, nar. 2.6.1951, Janov 284, 569 55 Janov u Litomyšle
Jana Dospělová, nar. 27.10.1967, Lhotka 173, 560 02 Česká Třebová
František Simon, nar. 13.7.1965, Dr.E.Beneše 1001, 560 02 Česká Třebová
Zdeněk Kadidlo, nar. 4.5.1947, Janov 288, 569 55 Janov u Litomyšle
Ladislav Sejkora, nar. 26.12.1954, Janov 277, 569 55 Janov u Litomyšle
Ing. Petr Sejkora, nar. 26.11.1964, Dolní Újezd 380, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Ing. Petr Rusek, nar. 18.1.1965, Markovická 966/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Ing. Václav Klejch, nar. 13.11.1945, Lidická 903, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl
Marie Bisová, nar. 11.9.1955, Dolní Újezd 413, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Milena Brůnová, nar. 27.1.1962, Dolní Újezd 370, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Kateřina Klejchová, nar. 29.7.1987, Lidická 903, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl
Ladislav Sejkora, nar. 22.12.1976, Drahenice 2, 262 85 Drahenice
Petr Dočkal, nar. 15.1.1952, Chotiměř 105, 410 02 Lovosice
DiS. Jana Nádvorníková, nar. 5.12.1981, Dolní Újezd 663, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Richard Kutnar, nar. 16.1.1975, Lično 70, 517 35 Lično
Ludmila Herynková, nar. 23.10.1957, Janov 226, 569 55 Janov u Litomyšle
Milada Sejkorová, nar. 15.8.1956, Janov 277, 569 55 Janov u Litomyšle
Jaroslav Šimek, nar. 31.8.1975, Janov 11, 569 55 Janov u Litomyšle
Ing. Petr Šimek, nar. 20.4.1970, Mikuleč 98, 568 02 Svitavy
Marcel Kohout, nar. 7.11.1979, Janov 318, 569 55 Janov u Litomyšle
Ing. Ĺudmila Kohoutová, nar. 21.2.1986, Janov 318, 569 55 Janov u Litomyšle
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Ing. Vítězslav Kopecký, nar. 8.7.1959, Kapitána Nálepky 1644/53, Předměstí, 568 02 Svitavy
Ing. Václav Lenoch, nar. 30.6.1948, Osík 267, 569 67 Osík
Odůvodnění :
Dne 16.10.2020 podal žadatel žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby : Dálnice „D35 Janov
– Opatovec“. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Svitavy, odborem výstavby dne
3.4.2018 pod č.j.:61946-16/OV-com/1386-2017, které nabylo právní moci dne 19.11.2018 (platnost územního
rozhodnutí byla stanovena na dobu 5-ti let od nabytí právní moci). Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení
o změně územního rozhodnutí.
Dle § 94 stavebního zákona lze územní rozhodnutí změnit na odůvodněnou žádost oprávněného, a to tak, že
se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí
projedná stavební úřad v rozsahu této změny.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady a vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala
požadované náležitosti, stavební úřad opatřením ze dne 30.10.2020 pod č.j. KrÚ 79742/2020 vyzval žadatele
podle § 45 odst.2 správního řádu a v souladu s § 86 odst.4 a § 88 stavebního zákona k doplnění podkladů
žádosti a současně řízení podle § 64 odst.1 písm.a) správního řádu a v souladu s § 86 odst.4 a § 88
stavebního zákona usnesením přerušil do 31.3.2021. Žádost byla postupně doplněna do 15.3.2021.
Toto 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“).
Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle správního řádu.
Stavební úřad v souladu s §184b stavebního zákona postupoval 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“). Stavební úřad v řízení aplikoval ustanovení § 184a odst. 3 stavebního
zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný
stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se
nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny
v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění
staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li
vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a
technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený
účel“. Dle § 17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů dálnice, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné.
Stavební úřad opatřením ze dne 18.3.2021 pod č.j. KrÚ 14612/2021 oznámil podle § 87 odst.1 a odst.2
stavebního zákona, v souladu s § 94 stavebního zákona a v souladu s § 184b stavebního zákona zahájení
řízení o změně územního rozhodnutí dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. Stavební úřad
v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona a s ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s COVID upustil
od ohledání na místě a ústního jednání. Stavební úřad stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek
dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti – do 15 dnů od obdržení oznámení o
zahájení řízení a současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a
připomínkám nebude přihlédnuto. V oznámení o zahájení řízení stavební úřad současně zveřejnil postupem
podle § 25 správního řádu žádost o vydání změny územního rozhodnutí a informace dle § 9b odst.1 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Dále v oznámení o zahájení řízení stavební úřad účastníkům řízení
sdělil v souladu s § 36 odst.3 správního řádu, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a případně
se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty námitek účastníků řízení a připomínek
veřejnosti. Dále v oznámení o zahájení řízení stavební úřad upozornil žadatele na jeho povinnost podle § 87
odst. 2 stavebního zákona a § 8 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů: Žadatel zajistí, aby informace o jeho
záměru (změně územního rozhodnutí) a o tom, že podal žádost o vydání změny územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení řízení o změně územního rozhodnutí, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby ukončení výše uvedené lhůty pro uplatnění závazných
stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti.
Oznámení o zahájení změny územního rozhodnutí doručil stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst.1
stavebního zákona a v souladu s § 2 odst.5 zákona o urychlení výstavby - účastníkům řízení uvedeným v §
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85 odst.1 písm.a), písm.b) a § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě;
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, protože se jedná
o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu (tzn. řízení s více než 30 účastníky).
Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí se doručuje v souladu s § 2 odst.5 zákona o urychlení výstavby
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním
účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. Účastníkem
řízení dle § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona je žadatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4;
dle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn –
Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, Předměstí, 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; dle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - viz výše uvedení účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního
řádu; dle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno: vlastníci pozemků : parc.č.2037/2, 2128/5, 2128/6, 2128/18, 5168/4, 5168/5, 5195/1, 5195/3,
5234/1, 5234/2, 5234/4, 5244/1, 5244/2, 5292, 5295/1, 5295/2, 5295/3, 5457/1, 5457/2, 5457/3, 5478/1,
5478/3, 5486/1, 5486/2, 5487/1, 5487/3, 5490/1, 5490/3, 5491/1, 5491/3, 5495, 5497/1, 5497/3, 5507/1,
5507/3, 5508/1, 5521/1, 5521/3, 5526/1, 5526/3, 5530/1, 5530/3, 5534/1, 5534/3, 5535/1, 5535/3, 5545/1,
5545/3, 5550/1, 5550/3, 5555/1, 5555/3, 5559/1, 5559/3, 5560/1, 5560/3, 5566/1, 5566/3, 5568/1, 5570/1,
5570/3 v katastrálním území Janov u Litomyšle; parc.č. 3603, 6505/1, 6506/1, 6506/3, 6506/4, 6509/1,
6509/2, 6613, 6711/1, 6711/3, 6927/1, 6927/2, 7227/1, 7227/3, 7246/1, 7246/3, 7249/1, 7249/3 v katastrálním
území Čistá u Litomyšle; parc.č.3183/1, 3183/2, 3183/3. 3183/4, 3183/5, 3221/1, 3221/3, 3232/1, 3232/3,
3254/1, 3256/1, 3256/3, 3257/1, 3274/1, 3274/3, 3282/1, 3282/4, 3291/1, 3291/3, 3292/2, 3298, 3299/1,
3300/1, 3302/1, 3302/2, 3303/1, 3304, 3306 v katastrálním území Mikuleč; parc.č.3232/1, 3311, 3312/1,
3312/2, 3322, 3336/2, 3401/1, 3403/1, 3403/3, 3426/1, 3427/1, 3446/1, 3454/1, 3454/2, 3471/1, 3471/3,
3534/1, 3534/2, 3541/1, 3546/3, 3547/2, 3547/3, 3555/2, 3558/3, 3559/1, 3559/3, 3577/1, 3577/2, 3577/4,
3623/1, 3623/2 v katastrálním území Opatovec; parc.č.2289/7, 2289/8, 2289/42, 2289/43, 2578/1, 2578/2,
2591/2, 2591/4 v katastrálním území Moravský Lačnov. V souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona se
účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Při
vymezení účastníků řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům a stavbám na nich mohou být změnou územního rozhodnutí přímo dotčena, stavební úřad
posuzoval možné přímé dotčení umístěním navrhované změny záměru, mimo jiné z hlediska výšky a hmoty
záměru, orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků.
Po shromáždění všech podkladů k řízení stavební úřad v souladu s § 36 odst.3 správního řádu opatřením ze
dne 10.6.2021 pod č.j.KrÚ 37145/2021 sdělil účastníkům řízení, že mají možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 10 dnů od obdržení sdělení.
Stavební úřad před vydáním sdělení - seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí a rovněž před
vydáním rozhodnutí o změně územního rozhodnutí aktualizoval okruh účastníků řízení a okruh dotčených
pozemků (v průběhu řízení probíhaly změny ve vlastnictví některých dotčených pozemků a současně změny
v číslování dotčených pozemků).
Stavební úřad v provedeném řízení posoudil změnu záměru žadatele dle § 90 stavebního zákona a shledal,
že je v souladu s požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky
na využívání území; v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem; v souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona.
Změna záměru byla posouzena orgánem územního plánování dle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je
záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a
z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování - dne 23.9.2020 pod č.j.: KrÚ 69515/2020 bylo
vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování – Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
rozvoje, oddělení územního plánování, o přípustnosti záměru.
K řízení byly předloženy tyto podklady :
- plné moci a pověření pro zastupování žadatele;
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-

pravomocné územní rozhodnutí Městského úřadu Svitavy, odboru výstavby ze dne 3.4.2018 pod
č.j.:61946-16/OV-com/1386-2017;

-

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, která byla vypracována společností
PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 452 72 387, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, která byla autorizována
oprávněnými autorizovanými osobami;

závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních
předpisů nebo stavebního zákona:
-

výše uvedená stavba je součástí záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré
Město“, pro který bylo Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence dne 23.10.2012 pod č.j.73999/ENV/12 vydáno stanovisko k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí; Ministerstvo životního prostředí, odbor
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dále vydalo dne 11.11.2016 pod č.j.
40 890/ENV/16 závazné stanovisko k ověření souladu obsahu výše uvedeného stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s požadavky právních předpisů; Ministerstvo
životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence dále
opatřením ze dne 20.12.2019 pod č.j. MZP/2018/710/550 prodloužilo platnost výše uvedeného
stanoviska ze dne 23.10.2012 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí do
20.12.2024; Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence dále vydalo (na základě oznámeného řízení) dne 2.6.2021 pod
č.j.MZP/2021/710/1772 závazné stanovisko k ověření změn záměru;

-

závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny ze dne
29.6.2017 pod č.j.2554/ENV/17 (souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu); vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny ze dne
18.1.2021 pod č.j.MZP/2021/610/144 (potvrzení platnosti souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu) ;

-

rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
24.5.2017 pod č.j.36388/2017/OŽPZ/Si o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů, které nabylo právní moci dne 27.6.2017;

-

souhrnné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 7.10.2020 pod
č.j.MěÚ Litomyšl 059565/2020; souhrnné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního
prostředí ze dne 22.11.2016 pod č.j.MěÚ Litomyšl 28918/2016 (z hlediska vodního hospodářství a
odpadového hospodářství potvrzena platnost stanoviska);

-

závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 15.12.2020 pod
č.j.MěÚ Litomyšl 087880/2020 dle zákona č.114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny – souhlas
k zásahu do krajinného rázu;

-

rozhodnutí Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství ze dne 9.12.2020
pod č.j.MěÚ Litomyšl 084220/2020 o povolení zvláštního užívání místní komunikace 60b v obci Janov
na p.p.č.3246/7 v k.ú.Janov u Litomyšle za účelem umístění inženýrské sítě, které nabylo právní moci
dne 29.12.2020;

-

závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství ze dne
2.9.2020 pod č.j.MěÚ Litomyšl 059258/2020;

-

vyjádření Městského úřadu Litomyšl, odboru kultury a cestovního ruchu, oddělení státní památkové
péče ze dne 9.9.2020 pod č.j.MěÚ Litomyšl 059566/2020;

-

souhrnné vyjádření Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí ze dne 12.10.2020 pod
č.j.58782-20/OZP-haj;

-

závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí ze dne 1.12.2020 pod
č.j.85888-20/OZP-bav dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech;

-

závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí ze dne 2.1.2021 pod
č.j.81300-20/OZP-grh dle zákona č.114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny - souhlas k dotčení
krajinného rázu;
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-

vyjádření Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy ze dne 23.11.2020 pod č.j.58814-20/ODdir/25522-2020;

-

vyjádření Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy ze dne 4.3.2021 pod č.j.17869-21/OD-zdm/1622021 (souhlas s kácením dřevin na silničním pozemku);

-

závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního
plánování ze dne 23.9.2020 pod č.j. KrÚ 69515/2020 (viz výše);

-

stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne 16.9.2020 pod č.j.KrÚ 68274/2020;

-

vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne 17.3.2021 pod č.j.KrÚ 23850/2021 (souhlas
s kácením dřevin na silničním pozemku);

-

souhrnné vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
oddělení integrované prevence ze dne 8.9.2020 pod č.j.KrÚ 61962/2020/OIP/VA;

-

závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 12.12.2016 pod č.j.KrÚ 84789/2016/OŽPZ/Br dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích;

-

vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl ze dne
27.8.2020 pod zn.SÚSPK/11898/2020 (potvrzena platnost souhrnného stanoviska Správy a údržby
silnic Pardubického kraje ze dne 27.12.2016 pod zn.SÚSPK/9112/2016/1 k dokumentaci pro územní
rozhodnutí);

-

vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 28.7.2020 pod zn.17076-20-ŘSD-11120;

-

závazné stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 16.10.2020 pod zn.899/2020-910-IPK/2 a ze dne
14.11.2016 pod zn.717/2016-910-IPK/2;

-

stanovisko Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky ze dne 26.8.2020 pod č.j.MV-1359003/OBP-2020;

-

závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Svitavy ze
dne 25.9.2020 pod č.j.HSPA-24-357/2020;

-

závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
územního pracoviště Svitavy ze dne 20.11.2020 pod zn.KHSPA 16729/2020/HOK-Sy;

-

stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odboru služby dopravní policie Pardubice
ze dne 8.10.2020 pod č.j.KRPE-62018-1/ČJ-2020-1700DP;

-

stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního
inspektorátu ze dne 31.8.2020 pod č.j.KRPE-62944-1/ČJ-2020-170906 pro silnice III.třídy;

-

stanovisko Povodí Labe, státního podniku ze dne 6.10.2020 pod č.j.PLa/2020/036877 a ze dne
4.1.2017 pod č.j.PVZ/16/37084/Ka/0;

-

stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 8.9.2020 pod zn.PM-34637/2020/5203/FM;

-

vyjádření Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Hradec Králové ze dne 2.9.2020
pod zn.21918/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS;

-

vyjádření Drážního úřadu, územního odboru Olomouc ze dne 8.9.2020 pod zn.DUCR-47871/20/Dv;

-

vyjádření Lesů České republiky, s.p.- Lesní správy Svitavy ze
č.j.LCR161/001401/2020 a ze dne 5.12.2016 pod č.j.LCR161/001346/2016;

-

vyjádření Lesů České republiky, s.p.- Správy toků, oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové ze
dne 9.9.2020 pod č.j.LCR953/006143/2020;

-

vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočka
Svitavy ze dne 29.5.2017 pod zn.SPU 253282/2017;

-

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

dne

26.8.2020
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-

závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru ze dne 2.2.2021 pod sp.zn.107755/2021-1150-OÚZ-BR;

-

vyjádření Obce Janov ze dne 20.11.2020;

-

rozhodnutí Obecního úřadu Janov ze dne 21.8.2020 pod č.j.OUJ/0411/2020 o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les v k.ú.Janov u Litomyšle, které nabylo právní moci dne 5.9.2020;

-

vyjádření Obce Čistá ze dne 26.11.2020;

-

rozhodnutí Obecního úřadu Čistá ze dne 5.8.2020 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v k.ú.Čistá u Litomyšle, které nabylo právní moci dne 21.8.2020;

-

vyjádření Obce Mikuleč ze dne 25.11.2020;

-

rozhodnutí Obecního úřadu Mikuleč ze dne 31.3.2021 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
v k.ú.Mikuleč, které nabylo právní moci dne 1.5.2021;

-

vyjádření Obce Opatovec ze dne 20.1.2021;

-

závazné stanovisko Obecního úřadu Opatovec ze dne 4.3.2021 pod zn.40/21/Op ke kácení dřevin
rostoucích mimo les v k.ú.Opatovec;

-

vyjádření Města Svitavy, odboru rozvoje města ze dne 23.11.2020 pod zn.89900-20/ORM-lij/76-2020;

stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
-

CETIN a.s. ze dne 26.8.2020 pod č.j.732190/20;
ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 22.2.2021 pod zn.1113633474, ze dne 22.2.2021 pod zn.1113715872 a
ze dne 5.3.2021 pod zn.0101476922;
GasNet Služby, s.r.o. ze dne 13.10.2020 pod zn.5002229744;
VHOS a.s. ze dne 20.8.2020 pod zn.MN/2020/9010213;
České Radiokomunikace a.s. ze dne 20.8.2020 pod zn.UPTS/OS/253522/2020;
Telco Pro Services,a.s. ze dne 30.9.2020 pod zn.020-45-PR9;
ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 31.8.2020 pod zn.405/2020;
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ze dne 24.8.2020;
Vodárenská Svitavy s.r.o. ze dne 25.8.2020 pod zn.ZO/2020/274;
VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl ze dne 20.8.2020 pod č.293/20;
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.8.2020 pod zn.E35323/20;
Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 19.8.2020 pod zn.MW9910156336201969;
Obec Janov ze dne 20.11.2020;
Obec Opatovec ze dne 20.1.2021;
Město Svitavy ze dne 31.8.2020 pod zn.OV/48/2020;
Obec Mikuleč ze dne 7.10.2020;
Obec Čistá dne 10.9.2020;
SPORTES Svitavy s.r.o. ze dne 2.9.2020 pod č.j.SPOTS/176/20;
ČD – Telematika a.s. ze dne 10.9.2020 pod č.j.07419/2020-O;

smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné technické infrastruktury pro vybudování nové nebo úpravu
stávající veřejné technické infrastruktury dle § 86 odst.2 písm. d) stavebního zákona a smlouvy dle § 88
stavebního zákona:
- smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a CETIN a.s. ze dne 21.10.2020 pod č.smlouvy: CETIN
VPIC/§86/2020/041 ke stavebnímu objektu SO 08-465 – Přeložka optických kabelů CETIN km
66,700;
- smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 9.2.2021 pod
č.Z_S14_12_8120076589 ke stavebnímu objektu SO 08-411 – Výšková úprava vedení VN do 35 kV
(tento stavební objekt není předmětem tohoto řízení; jedná se o související stavbu, kterou
samostatně zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s.).
Stavební úřad v souladu s § 8 odst.6 zákona o ochraně přírody a krajiny a na základě vydaného závazného
stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody : Obecního úřadu Opatovec ze dne 4.3.2021 pod
zn.40/21/Op, vydal současně s rozhodnutím o změně územního rozhodnutí povolení ke kácení dřevin
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rostoucích mimo les v katastrálním území Opatovec (viz výše uvedená výroková část rozhodnutí). Obecní
úřad Opatovec přezkoumal žádost o vydání závazného stanoviska k povolení kácení dřevin a veškerou k ní
přiloženou dokumentaci. Žadatel uvedl jako důvod kácení stavbu : Dálnice D35 Janov – Opatovec, kácení je
navrženo pouze v nezbytném rozsahu, tj. na plochách nezbytných pro provedení stavby. Obecní úřad
Opatovec po vyhodnocení estetické a funkční hodnoty zapojeného porostu zhodnotil podanou žádost i
důvody podání žádosti jako opodstatněné a udělil kladné závazné stanovisko a stanovil žadateli související
podmínky a povinnosti (viz výše uvedená výroková část rozhodnutí). Obecní úřad Opatovec žadateli neuložil
náhradní výsadbu.
Podmínky závazných stanovisek, které byly vydány k územnímu rozhodnutí Městského úřadu Svitavy,
odborem výstavby dne 3.4.2018 pod č.j.:61946-16/OV-com/1386-2017 na stavbu: Dálnice „D35 Janov Opatovec“ a u kterých byla potvrzena jejich platnost i pro řízení o změně územního rozhodnutí, stavební úřad
opětovně nepřebíral do tohoto rozhodnutí, jsou součástí podmínek pro umístění stavby citovaného územního
rozhodnutí ze dne 3.4.2018 a jsou nadále v platnosti.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Opatření dotčených orgánů vydaná formou
správních rozhodnutí jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Námitky účastníků nebyly vzneseny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst.1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní
obslužnosti, u něhož se odvolání podává.
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.
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 podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení
rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace
v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky
rozhodnutí platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka
Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
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Za vydané rozhodnutí nebyl stanoven správní poplatek dle položky 17 odst.1 písm. f) zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (od poplatku je osvobozeno vydání územního
rozhodnutí v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem
nebo územním samosprávným celkem).
Obdrží :
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona - žadatel (doručenky) :
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 (Ředitelství silnic a dálnic ČR současně účastník řízení podle § 85
odst.2 písm. a) stavebního zákona)
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn (doručenky) :
Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy (současně účastník řízení podle § 85 odst.2
písm. a) stavebního zákona)
Obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a)
stavebního zákona)
Obec Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního
zákona)
Obec Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a)
stavebního zákona)
Obec Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a)
stavebního zákona)
účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
(doručení veřejnou vyhláškou) :
Pardubický kraj, zast. odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, Opatovec 201, 568 02 Svitavy
Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
AUTO JANOV v.o.s., Havlíčkova 904/20, Předměstí, 568 02 Svitavy
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 01 Litvínov
Komerční banka, a.s., Na příkopě 962/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Nad pomníkem 467/9, Hlubočepy,
152 00 Praha 5
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
VHOS,a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
SPORTES Svitavy s.r.o., Tovární 28, 568 02 Svitavy
Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
Jiří Lněnička, Slezská 584/8, Lány, 568 02 Svitavy
Milada Harvánková, Nová Dědina 181, 768 21 Kvasice
Stanislav Slanina, Mikuleč 1, 568 02 Svitavy
Milan Slanina, Rybník 241, 560 02 Česká Třebová
Jaroslav Knap, Mikuleč 39, 568 02 Svitavy
Milan Dvořák, Příčná 1330, 562 06 Ústí nad Orlicí
Zdeňka Juráková, Pavlova 257, Trnová, 530 09 Pardubice
Arnošt Maiwald, Čistá 156, 569 56 Čistá u Litomyšle
Nikolaj Jackov, Gajer 23, 570 01 Janov
Anna Jacková, Gajer 23, 570 01 Janov
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Marie Brychová, Nademlejnská 1069/20, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Jana Hušková, Janov 333, 569 55 Janov u Litomyšle
Iva Klinkáčková, Z.Kopala 1161, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl
Pavlína Klinkáčková, Z.Kopala 1161, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl
Jiří Lenoch, Janov 284, 569 55 Janov u Litomyšle
Jana Dospělová, Lhotka 173, 560 02 Česká Třebová
František Simon, Dr.E.Beneše 1001, 560 02 Česká Třebová
Zdeněk Kadidlo, Janov 288, 569 55 Janov u Litomyšle
Ladislav Sejkora, Janov 277, 569 55 Janov u Litomyšle
Ing. Petr Sejkora, Dolní Újezd 380, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Ing. Petr Rusek, Markovická 966/34, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Ing. Václav Klejch, Lidická 903, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl
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
Jana Nádvorníková, DiS., 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
Marcel Kohout, Janov 318, 569 55 Janov u Litomyšle
Ing. Ĺudmila Kohoutová, Janov 318, 569 55 Janov u Litomyšle
Ing. Vítězslav Kopecký, Mikuleč 96, 568 02 Svitavy
Ing. Václav Lenoch, Osík 267, 569 67 Osík
účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s § 87 odst.3 stavebního zákona se tito účastníci identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou) :
pozemek parc.č.2037/2, 2128/5, 2128/6, 2128/18, 5168/4, 5168/5, 5195/1, 5195/3, 5234/1, 5234/2, 5234/4,
5244/1, 5244/2, 5292, 5295/1, 5295/2, 5295/3, 5457/1, 5457/2, 5457/3, 5478/1, 5478/3, 5486/1, 5486/2,
5487/1, 5487/3, 5490/1, 5490/3, 5491/1, 5491/3, 5495, 5497/1, 5497/3, 5507/1, 5507/3, 5508/1, 5521/1,
5521/3, 5526/1, 5526/3, 5530/1, 5530/3, 5534/1, 5534/3, 5535/1, 5535/3, 5545/1, 5545/3, 5550/1, 5550/3,
5555/1, 5555/3, 5559/1, 5559/3, 5560/1, 5560/3, 5566/1, 5566/3, 5568/1, 5570/1, 5570/3 v katastrálním
území Janov u Litomyšle;
pozemek parc.č. 3603, 6505/1, 6506/1, 6506/3, 6506/4, 6509/1, 6509/2, 6613, 6711/1, 6711/3, 6927/1,
6927/2, 7227/1, 7227/3, 7246/1, 7246/3, 7249/1, 7249/3 v katastrálním území Čistá u Litomyšle;
pozemek parc.č.3183/1, 3183/2, 3183/3. 3183/4, 3183/5, 3221/1, 3221/3, 3232/1, 3232/3, 3254/1, 3256/1,
3256/3, 3257/1, 3274/1, 3274/3, 3282/1, 3282/4, 3291/1, 3291/3, 3292/2, 3298, 3299/1, 3300/1, 3302/1,
3302/2, 3303/1, 3304, 3306 v katastrálním území Mikuleč;
pozemek parc.č.3232/1, 3311, 3312/1, 3312/2, 3322, 3336/2, 3401/1, 3403/1, 3403/3, 3426/1, 3427/1,
3446/1, 3454/1, 3454/2, 3471/1, 3471/3, 3534/1, 3534/2, 3541/1, 3546/3, 3547/2, 3547/3, 3555/2, 3558/3,
3559/1, 3559/3, 3577/1, 3577/2, 3577/4, 3623/1, 3623/2 v katastrálním území Opatovec;
pozemek parc.č.2289/7, 2289/8, 2289/42, 2289/43, 2578/1, 2578/2, 2591/2, 2591/4 v katastrálním území
Moravský Lačnov.
dotčené orgány (doručenky):
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

Stránka 18 z 18

Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (sp.zn.107755/2021-1150-OÚZ-BR)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Milady
Horákové 375/12, 568 02 Svitavy
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova
1907/2, 568 14 Svitavy
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Obecní úřad Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy
Obecní úřad Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy
Obecní úřad Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle
Obecní úřad Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle
k vyvěšení na úřední desce :
-

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Obecní úřad Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy
Obecní úřad Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy
Obecní úřad Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle
Obecní úřad Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad
Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství a dopravní obslužnosti s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní
účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce a současně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Přílohy :
- situační výkres
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

oprávněná úřední osoba Iveta Hanušová
466026162
iveta.hanusova@pardubickykraj.cz
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