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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

 

 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný 

podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle 

§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.4.2022 podal 

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  

Pardubice 2, 

který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 

533 53  Pardubice 19 

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e    s t a v e b n í    z á m ě r 

na stavbu: 

Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice - 2. etapa 

Trstěnice 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 3000/5 (ostatní plocha), parc. č. 3254/2 (ostatní plocha), parc. č. 

4288 (vodní plocha), parc. č. 4295/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st. p. 108 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 338/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 338/2 (zastavěná plocha 

a nádvoří), parc. č. 378/47 (ostatní plocha), parc. č. 456/2 (ostatní plocha), parc. č. 466 (zahrada), parc. č. 

469/3 (ostatní plocha), parc. č. 470 (zahrada), parc. č. 471/1 (ostatní plocha), parc. č. 471/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 472 (zahrada), parc. č. 475/2 (ostatní plocha), parc. č. 511/2 (trvalý travní porost), parc. 

č. 511/3 (ostatní plocha), parc. č. 511/6 (trvalý travní porost), parc. č. 511/7 (ostatní plocha), parc. č. 

511/10 (zahrada), parc. č. 511/17 (ostatní plocha), parc. č. 511/27 (trvalý travní porost), parc. č. 515/4 

(ostatní plocha), parc. č. 516/3 (ostatní plocha), parc. č. 527/2 (zahrada), parc. č. 549/2 (trvalý travní 

porost), parc. č. 550/1 (ostatní plocha), parc. č. 550/2 (ostatní plocha), parc. č. 551/3 (trvalý travní porost), 

parc. č. 557/2 (ostatní plocha), parc. č. 574/20 (ostatní plocha), parc. č. 574/42 (zahrada), parc. č. 581/3 

(ostatní plocha), parc. č. 582/1 (zahrada), parc. č. 582/3 (ostatní plocha), parc. č. 584/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 584/3 (ostatní plocha), parc. č. 584/8 (ostatní plocha), parc. č. 584/11 (ostatní plocha), parc. č. 

585/1 (zahrada), parc. č. 585/2 (ostatní plocha), parc. č. 586 (ostatní plocha), parc. č. 1085 (lesní 

pozemek), parc. č. 1682/1 (ostatní plocha), parc. č. 1731/3 (ostatní plocha), parc. č. 1736/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 1738/1 (ostatní plocha), parc. č. 1738/2 (ostatní plocha), parc. č. 1739/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 1739/2 (ostatní plocha), parc. č. 1804 (vodní plocha), parc. č. 1805 (vodní plocha), parc. č. 1807/1 

(ostatní plocha), parc. č. 1807/2 (ostatní plocha), parc. č. 1807/3 (ostatní plocha), parc. č. 1807/5 (ostatní 

plocha), parc. č. 1807/6 (ostatní plocha), parc. č. 1824/1 (ostatní plocha), parc. č. 1865 (ostatní plocha) 

v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle. 
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Druh a účel stavby: dopravní infrastruktura 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o obnovu komunikace III. třídy v intravilánu obce Trstěnice.  

V rámci stavby dojde k výměně konstrukčních vrstev, odvodnění komunikace, sanace krajnic a obnově 

dopravního značení. 

Odvodnění komunikace je pomocí příčných a podélných sklonů do zeleného pásu, silničního příkopu 

nebo uličních vpustí s mříží. 

Veškeré sjezdy budou ponechány stávající a nedojde k jejich rozšíření - dojde pouze ke zpevnění. 

Stavba se člení do 2 stavebních objektů: 

SO 101 Komunikace III/36021 0,000 - 1,335 km (úseky 1 - 5) 

SO 102 Komunikace III/36021 1,335 - 1,475 km (úseky 6 - 10) 

Konstrukční skladba vozovky je navržena ve 3 technologiích. "Technologie 2" bude určena pro zvýšené 

namáhání v místě zastávek. Před pokládáním nových konstrukčních vrstev vozovky budou stávající 

vrstvy nebo zásypy inženýrských sítí zhutněny pro dosažení dostatečné únosnosti. V místech 

s nedostatečnou únosností dojde k náhradě zeminy za hrubé drcené kamenivo fr. 0/125.  V případě 

provádění "Technologie 3" a výskytu štětové vrstvy ve výšce menší než 25 cm pod niveletu vozovky 

bude štětová vrstva vybourána a pod konstrukční vrstvu mechanicky zpevněného kameniva (MZK) bude 

provedena sanační vrstva štěrku prolitého cementovou maltou (ŠCM) na celou šíři vozovky v tl. 250 mm. 

Frakce kameniva bude volena 32/63. Vrchní obrusná vrstva komunikace bude provedena z asfaltového 

betonu ACO 11+. 

V místech napojení na místní a účelové komunikace dojde k vyfrézování plochy v tl. 40 mm. Na hraně 

výkopu bude pro ostatní konstrukční vrstvy vyfrézován pruh šíře 0,3 m a tl. 60 mm. 

V místě rozšíření vozovky, zpevněné krajnice nebo sjezdů bude osazena žulová dlažba 8/10 ve čtyřech 

řadách. Dlažba bude osazena do betonového lože s boční opěrou a spáry vyplněny cementovou maltou. 

V případě dlážděné plochy bude dlažba uložena v uvedené skladbě a upnuta dle situace do dvojlinky 

v betonovém loži nebo v obrubě.  

Nezpevněná krajnice říše 0,5 m bude provedena z frézingu fr. 0/22 v tl. 150 mm. Materiál bude použit 

na základě rozboru odpadů, kalů, asfaltových směsí (PAU) z bouracích prací. Sklon krajnice bude 8% 

od vozovky. 

Výtoky a propustky budou zpevněny odlážděním lomovým kamenem.  

Dle způsobu použití budou použity obruby: betonová silniční, betonová silniční snížená, betonová obruba 

přechodová, betonová obruba oblouková, žulová, zastávková obruba bezbariérová. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- pozemky parc. č. 3000/5, 3254/2, 4288, 4295/18 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st. p. 108, 

338/1, 338/2, parc. č. 378/47, 456/2, 466, 469/3, 470, 471/1, 471/3, 472, 475/2, 511/2, 511/3, 511/6, 

511/7, 511/10, 511/17, 511/27, 515/4, 516/3, 527/2, 549/2, 550/1, 550/2, 551/3, 557/2, 574/20, 

574/42, 581/3, 582/1, 582/3, 584/2, 584/3, 584/8, 584/11, 585/1, 585/2, 586, 1085, 1682/1, 1731/3, 

1736/1, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1804, 1805, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/5, 1807/6, 

1824/1, 1865 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle, st. p. 364, 365/1, 365/2, parc. č. 3166/1, 

3983/1, 5647 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st. p. 41, 58, 74/1, 94, 97, 101, 103, 105, 151, 

362, 385, 400, 401, 402, 403, 406, 419/1, 458, 480, 491, 497, parc. č. 455/4, 455/7, 455/8, 455/11, 

456/1, 458, 465/2, 467/1, 467/3, 469/1, 469/5, 469/6, 471/2, 471/4, 475/1, 475/3, 475/4, 475/5, 

515/1, 515/2, 515/3, 516/2, 517/1, 517/3, 518/1, 518/2, 518/5, 523, 525/1, 525/2, 527/1, 532/3, 

547/1, 547/2, 547/3, 549/1, 549/3, 549/4, 549/8, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5, 551/7, 574/6, 574/18, 

574/19, 577/1, 577/3, 578/1, 578/3, 578/4, 582/2, 583/1, 583/2, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/9, 

584/10, 1682/2, 1807/7, 1809, 1851 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 

a sousedních staveb. 
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2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou pod zak.č. 3110-20-085 ověřil 

v 10/2021 Ing. Michal Hornýš – ČKAIT 0602053; případné změny nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) dokončení stavby. 

5.  Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí 

stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo 

montážní práce), který bude stavbu provádět.  

7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí 

technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh 

s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky 

či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně 

kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí. 

8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně 

na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka. 

9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin. 

10. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník. 

11. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

12. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním 

polétavým prachem. 

13. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty 

stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.  

14. Po celou dobu realizace bude umožněn přístup pro vlastníky a uživatele nemovitostí v těsné blízkosti 

stavby, kteří nemají jinou možnost přístupu. 

15. Uzavření komunikace III/36020, III/36021, III/36023 Trstěnice bude pouze na nezbytně nutnou 

dobu.  

16. Stavební práce budou maximálně uzpůsobeny tak, aby došlo pouze k minimálnímu omezení 

autobusové dopravy.  

17. Stavební práce budou maximálně uzpůsobeny tak, aby bylo možné využívat místní komunikace.  

18. Stavební práce budou maximálně uzpůsobeny tak, aby byl zajištěn přístup ke zdravotnímu středisku 

Trstěnice čp. 184, k obchodu COOP Trstěnice čp. 87. 

19. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické 

infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí: 

a) CETIN a.s. - č.j. 835771/21 ze dne 2.11.2021, 

b) ČEZ Distribuce, a. s. – zn. 1120649601 ze dne 3.11.2021 

c) GasNet Služby, s.r.o. – zn. 5002489485 ze dne 5.11.2021, 

d) VHOS, a. s. – zn. Ing.MN/2021/9012443 ze dne 27.10.2021, 

e) Vodafone Czech Republic a.s. – zn. 211027-0734353229 ze dne 8.11.2021 

f) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl – 

zn. SUSPK/11503/2021 ze dne 27.10.2021. 

20. Budou dodrženy požadavky: 

a) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko z hlediska 

odpadového hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 076501/2021 ze dne 22.11.2021 

i) Doklady o způsobu využití případně odstranění odpadů předloží stavebník po ukončení prací 

na MěÚ Litomyšl, OŽP. 
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b) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska lesního 

hospodářství (ochranné pásmo lesa) č.j. MěÚ Litomyšl 085359/2021 ze dne 29.11.2021 

i) Na dotčené lesní pozemky nebude při stavbě odkládán žádný stavební ani jiný materiál 

a nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků, 

ii) nedojde k poškození stromů stojících na dotčených lesních pozemcích ani jejich kořenového 

systému. 

c) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko k zásahu 

do významného krajinného prvku č.j. MěÚ Litomyšl 093932/2021 ze dne 21.12.2021 

i) Do dokumentace pro provádění stavby bude navržena ochrana dřevin ve vzdálenosti do 5 m 

okraje rekonstruované vozovky, v případě, že v této vzdálenosti (5 m) bude zasaženo 

do původního povrchu, v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A01 

002:2017 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. Způsob ochrany dřevin bude 

před realizací akce předložen ke kontrole OOP.  

ii) Při realizaci stavby musí být postupováno tak, aby nedocházelo k padání či splavování 

materiálu do vodního toku. Případné deponie materiálu či rozprostření ornice bude 

realizováno nejméně ve vzdálenosti přesahující 6 metrů od bližší hrany koryta vodního toku. 

iii) Pro osetí hráze po poškození travního porostu bude použita druhově chudá travní směska bez 

přítomnosti geograficky nepůvodních druhů. 

d) Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, stanovisko č.j. MěÚ 

Litomyšl 076499/2021 ze dne 27.10.2021 

i) Stavba bude v souladu zejména s ČSN 73 6425/Z1, TP 192 a dalšími přímo souvisejícími 

normami a technickými podmínkami. 

ii) Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou 

probíhat za vhodných bezpečnostních opatření. Případné znečištění ostatních pozemních 

komunikací na výjezdech ze stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno 

a odstraňováno.  

iii) Zařízení staveniště, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení silničního 

správního úřadu umístěny na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.  

iv) Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců, případně vyznačeny vhodné 

obchozí trasy.  

v) V PD navržené objízdné trasy jsou možné, řízení provozu světelným signalizačním zařízením 

v zúženém úseku silnice III/36020 poblíž čp. 393 v čisté je naprosto nutné. 

vi) V případě změn nivelety nové vozovky silnice v místech stávajících napojení místních 

a účelových komunikací je nutné adekvátně upravit i tato napojení. 

vii) Pokud dojde k potřebě uzavřít úplně nebo částečně dotčené pozemní komunikace - 

„Rozhodnutí o volení uzavírky a nařízení objížďky" (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.).  

viii) V případě instalace nových svislých dopravních značek a/nebo vyznačení nového 

vodorovného značení bude s dostatečným časovým předstihem před realizací (min. 60 dnů) 

zažádáno o „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích" (§ 77 odst. 

1 písm. c) a § 77 odst. 5 a 6 zákona 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb.). To neplatí pro 

obnovu stávajícího dopravního značení.  

ix) V případě změny technických parametrů stávajících komunikačních připojení sousedních 

nemovitostí, místních nebo účelových komunikací na rekonstruovanou silnici - „Rozhodnutí 

o povolení komunikačního připojení, úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení“ (§ 

10 zákona č. 13/1997 § 11 a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.). 

e) Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor 

Svitavy, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j. KRPE-83339-1/ČJ-2021-170906 ze dne 

1.11.2021 

i) Při stavbě budou dodrženy ČSN 736110+Z1 - projektování místních komunikací a ČSN 

736101+Z1 - projektování silnic a dálnic, ČSN 736102+Z1 – projektování křižovatek, ČSN 

736114 – Vozovky pozemních komunikací – Základní ustanovení pro navrhování a také TP 

170 – Navrhování pozemních komunikací.  

ii) Při rekonstrukci šířka vozovky zůstane zachována s rozšířením v obloucích zatáček. Plocha 

vozovky musí mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a výškové 
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vyrovnání dle platné ČSN a TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací. Napojení mezi 

novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení. Nelze připustit výškový 

rozdíl.  

iii) Na křižovatkách budou dodrženy podmínky pro vzájemné připojování pozemních 

komunikací podle § 11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích 

provádí, ve znění pozdějších předpisů, a při úpravě sjezdů budou dodrženy také podmínky 

pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím podle § 12 uvedené vyhlášky. Na všech 

křižovatkách musí být dodrženy rozhledové trojúhelníky podle závazné ČSN 736102+Z2 (čl. 

5.2.9). Za překážku se považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška 

přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového paprsku (čí. 5.2.9.1.7) 

a překážku se nepovažují předměty, které nesplňují čí. 5.2.9.1.7, ale mají šířku do 0,15 m 

(sloupky DZ, sloupy VO, stromy), jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech přes 10 m 

a nevytvářejí řady, které z určitých míst zacloňují rozhled.  

iv) 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. Na silnicích se smí 

užívat jen pních 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 1436+A1 Vodorovné dopravní značení.  

v) Při akci dojde k uzavírkám komunikací silnic III/36020, III/36021, III/36023 a bude třeba 

zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy 

na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad. 

vi) – Předběžně souhlasíme s navrženými objízdnými trasami a DIO. 

vii) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu a dále k narušení nebo 

poškození součástí, příslušenství a okolních objektů. 

21. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu. 

22. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 

kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím 

užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.  

23. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným 

odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené 

projektové dokumentaci), 

b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, 

c) geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její 

výstavbou dochází k rozdělení pozemku),  

d) další doklady stanovené právními předpisy. 

24. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 

stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.  

  

 Stanovení doby platnosti rozhodnutí 

1. Doba platnosti tohoto rozhodnutí dle § 94p odst. 5  se stanovuje na 5 let od nabytí jeho právní moci. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 

Obec Čistá, Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 

Obec Trstěnice, Trstěnice č.p. 238, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Česká republika, , ,  

Miroslav Kuře, nar. 31.7.1984, Čistá č.p. 143, 569 56  Čistá u Litomyšle 

Martin Stříteský, nar. 5.1.1971, Trstěnice č.p. 180, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Zdeňka Kulhavá, nar. 27.7.1961, Trstěnice č.p. 180, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 
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Václav Mrázek, nar. 20.9.1976, Trstěnice č.p. 33, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Božena Čechová, nar. 15.11.1952, Trstěnice č.p. 35, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Rudolf Rybín, nar. 4.2.1973, Famfulíkova č.p. 1147/5, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 

Romana Rybínová, nar. 23.1.1976, Famfulíkova č.p. 1147/5, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 

Emília Mášová, nar. 5.8.1963, Pohodlí č.p. 65, 570 01  Litomyšl 

Vilém Zábojník, nar. 1.2.1975, Pohodlí č.p. 65, 570 01  Litomyšl 

Josef Jokeš, nar. 19.6.1950, Morašice č.p. 116, 569 51  Morašice u Litomyšle 

Eva Jokešová, nar. 7.4.1950, Morašice č.p. 116, 569 51  Morašice u Litomyšle 

Jaroslav Hárovník, nar. 12.12.1957, Trstěnice č.p. 13, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Marie Hárovníková, nar. 20.8.1960, Trstěnice č.p. 13, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Milan Hubinka, nar. 1.11.1953, Trstěnice č.p. 232, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Milena Hubinková, nar. 25.4.1954, Trstěnice č.p. 232, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 

GHF, s.r.o., Chudenická č.p. 1059/30, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

VHOS, a. s., Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.4.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě 

a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad 

pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 

řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady: 

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele 

k pozemkům parc. č. 3000/5, 3254/2, 4288, 4295/18 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st. p. 

108, 338/1, 338/2, parc. č. 378/47, 456/2, 466, 469/3, 470, 471/1, 471/3, 472, 475/2, 511/2, 511/3, 

511/6, 511/7, 511/10, 511/17, 511/27, 515/4, 516/3, 527/2, 549/2, 550/1, 550/2, 551/3, 557/2, 

574/20, 574/42, 581/3, 582/1, 582/3, 584/2, 584/3, 584/8, 584/11, 585/1, 585/2, 586, 1085, 1682/1, 

1731/3, 1736/1, 1738/1, 1738/2, 1739/1, 1739/2, 1804, 1805, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/5, 

1807/6, 1824/1, 1865 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle, 

- dokumentace, kterou ověřil v 10/2021 Ing. Michal Hornýš – ČKAIT 0602053, 

- závazná stanoviska sdělili:  

a. Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního 

plánování – závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 079113/2021 ze dne 3.11.2021, 

b. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - souhrnné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 

076501/2021 ze dne 22.11.2021, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 085359/2021 ze dne 

29.11.2021, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 093932/2021 ze dne 21.12.2021,  

c. Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství - stanovisko č.j. MěÚ 

Litomyšl 076499/2021 ze dne 27.10.2021,  

d. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 

silničního hospodářství a dopravní obslužnosti – vyjádření č.j. KrÚ 83778/2021 ze dne 

12.11.2021, 

e. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor 

Svitavy, Dopravní inspektorát – stanovisko č.j. KRPE-83339-1/ČJ-2021-170906 ze dne 

1.11.2021,  

f. Ministerstvo obrany České republiky, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany 

územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy – souhlas ev.č. 

498/14/1154/2021-1150 ze dne 2.11.2021, 
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- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: VHOS a.s., GasNet Služby, s.r.o., 

ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, 

- vyjádření účastníka řízení ze dne 3.2.2022, 

Obecní úřad Trstěnice vydal dne 3.2.2022 vyjádření k projektové dokumentaci č.j. 20/2022 ve znění: 

„Obec Trstěnice SOUHLASÍ s realizací akci Silnice III/360 21, III/360 20 a III/360 23 Trstěnice - 2. 

etapa dle předložené dokumentace, za předpokladu:  

1) po celou dobu realizace bude umožněn přístup pro rezidenty nemovitostí v těsné blízkosti stavby, kteří 

nemají jinou možnost přístupu.  

2) Uzavření komunikace III/36020, III/36021, III/36023 Trstěnice bude pouze na nezbytně nutnou dobu.  

3) K omezení Autobusové dopravy dojde minimálně. Případné přemístění, zrušení obsluhy autobusových 

zastávek bude konzultováno s předstihem s obcí Trstěnice.  

4) Práce budou maximálně uzpůsobeny, aby bylo možné využívat místní komunikace.  

5) Práce budou maximálně uzpůsobeny, aby byl zajištěn přístup ke zdravotnímu středisku, Trstěnice čp. 

184, k obchodu COOP, Trstěnice čp. 87. 

Vyjádření ze dne 3.2.2022 nebylo uplatněno v tomto řízení zahájeném až dne 134.2022 a nelze ho tedy 

považovat za námitku uplatněnou v tomto řízení. Přesto stavební úřad k výše uvedenému vyjádření 

sděluje následující: 

Ad 1), 2), 4) a 5): Dle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích rozhoduje o uzavírce 

a objížďce příslušný silniční správní úřad, který žádost projedná mj. s obcí, na jejímž zastavěném území 

má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.  

Dále dle ust. § 24 odst. 4 při rozhodování příslušný silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy 

omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska 

provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.  

Součástí tohoto rozhodnutí je stanovisko odboru místního a silničního hospodářství Městského úřadu 

Litomyšl č.j. MěÚ Litomyšl 076499/2021 ze dne 27.10.2021, jejímž obsahem je podmínka o vydání 

Rozhodnutí o volení uzavírky a nařízení objížďky, dojde-li k potřebě uzavřít úplně nebo částečně dotčené 

pozemní komunikace. 

Dále závazné stanovisko Policie České republiky č.j. KRPE-83339-1/ČJ-2021-170906 ze dne 1.11.2021, 

které je rovněž součástí tohoto rozhodnutí uvádí, že při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a 

plynulosti sil. provozu.  

Ad 3) Podkladem tohoto rozhodnutí je závazné stanovisko Krajského úřad Pardubického kraje, odboru 

dopravy a silničního hospodářství, č.j. KrÚ 83778/2021 ze dne 12.11.2021, jejímž obsahem je sdělení, že 

„bude se schvalovat výlukový jízdní řád — jeho přesná podoba, případně dočasné přesunutí zastávek se 

bude řešit až v rámci konkrétní žádosti o uzavírku,“ a „před zahájením samotné realizace stavby bude 

dopravnímu úřadu včas podána žádost k uzavírce dané komunikace a to ve lhůtě min. 30 dní předem“. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci řízení neuplatnili návrhy ani námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 

nevyjádřili. 

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím 

podkladů a úvah uvedených výše) takto: 

a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu 

k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, 

popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů, 

d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, 

e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, 

f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru 

přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob. 
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Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností 

a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 

v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání 

území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 

v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul: 

a) stavebníka (Pardubický kraj),  

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Čistá, Obec Trstěnice), 

c) vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má 

ke stavbě jiné věcné právo (Pardubický kraj), 

d) vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné 

věcné právo k tomuto pozemku (Obec Čistá, Obec Trstěnice, Česká republika, Miroslav Kuře, Martin 

Stříteský, Zdeňka Kulhavá, Václav Mrázek, Božena Čechová, Rudolf Rybín, Romana Rybínová, 

Emília Mášová, Vilém Zábojník, Josef Jokeš, Eva Jokešová, Jaroslav Hárovník, Marie Hárovníková, 

Milan Hubinka, Milena Hubinková, Česká spořitelna, a.s., GHF, s.r.o., VHOS, a. s., GasNet, s.r.o., 

ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Vodafone Czech Republic a.s.), 

e) osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (st. p. 364, 365/1, 

365/2, parc. č. 3166/1, 3983/1, 5647 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, st. p. 41, 58, 74/1, 94, 

97, 101, 103, 105, 151, 362, 385, 400, 401, 402, 403, 406, 419/1, 458, 491, 497, 480, parc. č. 455/4, 

455/7, 455/8, 455/11, 456/1, 458, 465/2, 467/1, 467/3, 469/1, 469/5, 469/6, 471/2, 471/4, 475/1, 

475/3, 475/4, 475/5, 515/1, 515/2, 515/3, 516/2, 517/1, 517/3, 518/1, 518/2, 518/5, 523, 525/1, 525/2, 

527/1, 532/3, 547/1, 547/2, 547/3, 549/1, 549/3, 549/4, 549/8, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5, 551/7, 

574/6, 574/18, 577/1, 577/3, 578/1, 578/3, 578/4, 582/2, 583/1, 583/2, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 

584/9, 584/10, 1682/2, 1807/7, 1809, 1851, 574/19 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle). 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 364, 365/1, 365/2, parc. č. 3166/1, 3983/1, 5647 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, 

st. p. 41, 58, 74/1, 94, 97, 101, 103, 105, 151, 362, 385, 400, 401, 402, 403, 406, 419/1, 458, 

480, 491, 497, parc. č. 455/4, 455/7, 455/8, 455/11, 456/1, 458, 465/2, 467/1, 467/3, 469/1, 

469/5, 469/6, 471/2, 471/4, 475/1, 475/3, 475/4, 475/5, 515/1, 515/2, 515/3, 516/2, 517/1, 517/3, 

518/1, 518/2, 518/5, 523, 525/1, 525/2, 527/1, 532/3, 547/1, 547/2, 547/3, 549/1, 549/3, 549/4, 

549/8, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5, 551/7, 574/6, 574/18, 574/19, 577/1, 577/3, 578/1, 578/3, 

578/4, 582/2, 583/1, 583/2, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/9, 584/10, 1682/2, 1807/7, 1809, 

1851 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Čistá č.p. 143,  Trstěnice č.p. 8, č.p. 1, č.p. 10, č.p. 20, č.p. 18, č.e. 3, č.p. 14, č.p. 31, č.p. 191, 

č.p. 33, č.p. 35, č.p. 76, č.p. 225, č.p. 46, č.p. 43, č.p. 241 a č.p. 251 

Stavební úřad stanovil delší dobu platnosti rozhodnutí 5 let, protože se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou, 

vyžadující časově delší projektovou a finanční přípravu. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace 

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu 

příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, 

nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném 

stavebním záměru. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení 

stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech 

oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 

stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 

doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, 

umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky 

se zúčastnit, 

- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 

životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Filipi v. r. 

vedoucí odboru výstavby 

a územního plánování 

 

Za správnost vyhotovení:                                     otisk úředního razítka 

  

 

  

  

Ing. Veronika Pitrová, DiS. 

referentka oddělení 

stavebního úřadu 

  

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

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

 

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:  

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska 

https://www.cista.info/uredni-deska 

http://www.trstenice.cz/uredni-deska-3 

 

 

 

 

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska
https://www.cista.info/uredni-deska
http://www.trstenice.cz/uredni-deska-3
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Přílohy:  
- grafická příloha - koordinační situace  

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. II, 19. tohoto 

rozhodnutí. 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 

 zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  

Pardubice 2 

  

účastníci (doručenky) 

Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7 

 sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 

Obec Trstěnice, IDDS: h8tbn5g 

 sídlo: Trstěnice č.p. 238, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

 zastoupení pro: Česká republika, , ,  

Miroslav Kuře, Čistá č.p. 143, 569 56  Čistá u Litomyšle 

Martin Stříteský, Trstěnice č.p. 180, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Zdeňka Kulhavá, Trstěnice č.p. 180, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Václav Mrázek, Trstěnice č.p. 33, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Božena Čechová, Trstěnice č.p. 35, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Rudolf Rybín, Famfulíkova č.p. 1147/5, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 

Romana Rybínová, Famfulíkova č.p. 1147/5, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 

Emília Mášová, Pohodlí č.p. 65, 570 01  Litomyšl 

Vilém Zábojník, Pohodlí č.p. 65, 570 01  Litomyšl 

Josef Jokeš, Morašice č.p. 116, 569 51  Morašice u Litomyšle 

Eva Jokešová, Morašice č.p. 116, 569 51  Morašice u Litomyšle 

Jaroslav Hárovník, Trstěnice č.p. 13, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Marie Hárovníková, Trstěnice č.p. 13, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Milan Hubinka, Trstěnice č.p. 232, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Milena Hubinková, Trstěnice č.p. 232, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif 

 sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 

GHF, s.r.o., IDDS: i8kxgs9 

 sídlo: Chudenická č.p. 1059/30, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 

 sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
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ostatní účastníci (veřejná vyhláška):  

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 364, 365/1, 365/2, parc. č. 3166/1, 3983/1, 5647 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, 

st. p. 41, 58, 74/1, 94, 97, 101, 103, 105, 151, 362, 385, 400, 401, 402, 403, 406, 419/1, 458, 

480, 491, 497, parc. č. 455/4, 455/7, 455/8, 455/11, 456/1, 458, 465/2, 467/1, 467/3, 469/1, 

469/5, 469/6, 471/2, 471/4, 475/1, 475/3, 475/4, 475/5, 515/1, 515/2, 515/3, 516/2, 517/1, 517/3, 

518/1, 518/2, 518/5, 523, 525/1, 525/2, 527/1, 532/3, 547/1, 547/2, 547/3, 549/1, 549/3, 549/4, 

549/8, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5, 551/7, 574/6, 574/18, 574/19, 577/1, 577/3, 578/1, 578/3, 

578/4, 582/2, 583/1, 583/2, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/9, 584/10, 1682/2, 1807/7, 1809, 

1851 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Čistá č.p. 143,  Trstěnice č.p. 8, č.p. 1, č.p. 10, č.p. 20, č.p. 18, č.e. 3, č.p. 14, č.p. 31, č.p. 191, 

č.p. 33, č.p. 35, č.p. 76, č.p. 225, č.p. 46, č.p. 43, č.p. 241 a č.p. 251 

  

dotčené orgány 

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

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 

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

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

 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní 

inspektorát, IDDS: ndihp32 

 sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02  Svitavy 2 

Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

  

k vyvěšení na úřední desce 

Obecní úřad Trstěnice, IDDS: h8tbn5g 

 sídlo: Trstěnice č.p. 238, 569 57  Trstěnice u Litomyšle 

Obecní úřad Čistá, IDDS: wx2a4j7 

 sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl 
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