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VE EJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková ást: 

Odbor výstavby a územního plánování M stského ú adu v Moravské T ebové, jako stavební ú ad 
p íslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon"), a zárove  místn  p íslušný 
podle § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen správní ád) 
v územním ízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní 
stavby nebo za ízení (dále jen "rozhodnutí o umíst ní stavby"), kterou dne 28.11.2018 podalo 

editelství silnic a dálnic R, I O 65993390, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, které zastupuje 
spole nost MDS projekt s.r.o., I O 27487938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

(dále jen "žadatel"), a na základ  tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  
územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t  n í   s t a v b y 

D35 STARÉ M STO 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích:  

parc. . 1211 (orná p da), parc. . 1227 (orná p da), parc. . 1260 (orná p da) v katastrálním území 
D t ichov u Moravské T ebové,  

parc. . 3363 (ostatní plocha), parc. . 3608 (orná p da), parc. . 3621 (orná p da), parc. . 3622 (orná 
p da), parc. . 3631 (orná p da), parc. . 3808 (orná p da), parc. . 3809 (orná p da), parc. . 3812 (orná 
p da), parc. . 3813 (orná p da), parc. . 3814 (orná p da), parc. . 3820 (orná p da), parc. . 3827 (lesní 
pozemek), parc. . 3828/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Staré M sto u Moravské T ebové. 

 

Druh a ú el umis ované stavby: 
- Novostavba krátkého úseku ve ejné dopravní infrastruktury – dálnice D35 (úsek 91,100-91,670) 

v délce 570 m v etn  p eložky silnice III/36822 v délce 830 m.  

- Jedná se o ve ejn  prosp šnou stavbu dopravní infrastruktury ur enou k rozvoji území obcí, kraje a 
státu, vymezenou ve vydaných územn  plánovacích dokumentacích (ZÚR Pardubického kraje a 
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územní plány obcí D t ichov u Moravské T ebové a Staré M sto), pro kterou lze ve smyslu 
ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona odejmout i omezit práva k pozemk m a 
stavbám, pot ebná pro její uskute n ní.  

- len ní stavby na stavební objekty: 

000 OBJEKTY P ÍPRAVY STAVENIŠT  

SO 020 P íprava území 

100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 101 Dálnice D35, úsek 91,100-91,670  

SO 120 P eložka silnice III/36822 v km 91,220  

SO 150 P ístupy na pozemky v KÚ Staré M sto u Moravské T ebové  

SO 170 Soub žná polní cesta, km 91,100 - 91,215, vpravo  

SO 171 Soub žná polní cesta, km 91,100 - 91,215, vlevo  

SO 181 P echodné dopravní zna ení III/36822 

SO 190 Definitivní dopravní zna ení na D35 

SO 191 Definitivní dopravní zna ení III/36822 

200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

SO 220 Most na silnici III/36822 p es dálnici D35 v km 91,220 

300 VODOHOSPODÁ SKÉ OBJEKTY 

SO 301 Deš ová kanalizace km 91,100 – 91,670  

SO 380 Oprava meliorací 

400 ELEKTRO A SD LOVACÍ OBJEKTY 

SO 460 Opat ení pro vedení CETIN  

SO 491 Systém DIS-SOS - kabelové vedení  

SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy  

SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely 

800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

SO 801 Vegeta ní úpravy SD R 

SO 830 Rekultivace ploch do asného záboru do asný  

SO 831 Rekultivace ploch stávajících komunikací do asný  

SO 860 Ochranné oplocení 

 

Umíst ní stavby: 
na pozemcích parc. . 1211, 1227, 1260 v katastrálním území D t ichov u Moravské T ebové, parc. . 
3363, 3608, 3621, 3622, 3631, 3808, 3809, 3812, 3813, 3814, 3820, 3827, 3828/1 v katastrálním území 
Staré M sto u Moravské T ebové. 

 

Ur ení prostorového ešení stavby: 

- Stavba za íná ve styku s p edchozím úsekem dálnice D35 Opatovec – Staré M sto v km 91,100 a 
pokra uje po celé délce nezastav ným územím sm rem na východ, do prostoru budoucí MUK Staré 
M sto, kde je v km 91,670 zaslepena pro budoucí pokra ování. Stavba za íná v katastrálním území 
Staré M sto u Moravské T ebové a kon í v sousedním katastrálním území D t ichov u Moravské 
T ebové. 

- Dálnice D35 nebude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Na za átku bude napojena na 
plánovanou dálnici D35 úsek Opatovec – Staré M sto, pak se napojuje na plánovaný p ivad  od 
I/35 ozna ený jako "I/35 Staré M sto, p ipojení na D35", na konci úseku bude silnice napojena na 
plánovanou D35 v úseku Staré M sto – Maletín  P eložená silnice III/36822 se na za átku a na konci 
napojí na p vodní trasu této komunikace. Napojení na jinou dopravní infrastrukturu nebude z ízeno. 
Po dobu výstavby se p edpokládá, že za ízení staveništ  bude napojeno na všechny pot ebné sít  
technické infrastruktury provizorními p ípojkami v režii dodavatele stavby. Samotná stavba se na 
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technickou infrastrukturu napojí pouze p es navazující stavby "D35 Opatovec – Staré M sto" a "I/35 
Staré M sto, p ipojení na D35". V rámci této stavby žádná p ípojka nevznikne. 

- Vozovka D35 je tvo ena dv ma protism rnými jízdními pásy, odd lenými st edním d lícím pásem š. 
3,5 m. Jízdní pás je tvo en vnit ním a vn jším vodícím proužkem nást ikem ší ky 0,25 m, dvojicí 
jízdních pruh  ší ky 3,75 a zpevn nou krajnicí ší ku 2,50 m. K vozovce p iléhají nezpevn né 
krajnice. Na daném úseku jsou ke komunikaci p ipojeny p ipojovací a odbo ovací pruhy ší ky 3,5 m. 
P ekládaná komunikace III/36822 je tvo ena dv ma protism rnými jízdními pruhy ší ky 2,75 m. 
Nov  budované polní cesty jsou ší ky 3,5 m a oboustrann  k nim p iléhají nezpevn né krajnice. 

- Odvodn ní D35 je navrženo tak, aby bylo zajišt no odd lení srážkových vod z povrchu D35 od vod 
z ostatních nezpevn ných ploch. Srážková voda z povrchu dálnice bude odvedena samostatným 
kanaliza ním systémem uloženým v st edním d lícím pásu a zaúst ným do kanaliza ního systému 
p edchozího úseku. Voda ze silni ních p íkop  zachytávajících srážkové vody ze silni ních svah  a 
voda z nadzá ezových p íkop  podél soub žných polních cest bude odvedena do napojených p íkop  
p edchozí etapy D35. 

- Délka hlavní trasy 570 m, délka p eložek silnic III. t ídy 830 m (III/36822), po et mostních objekt  
p ekládaných komunikací 1 (III/36822). 

 

Vymezení území dot eného vlivy stavby. 

- Stavební ú ad zkoumal, zda stavba ve ejné komunikace, která je v územním ízení posuzována, 
ovlivní dot ené a sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k p ímému dot ení vlastnických i 
jiných práv dot ených osob. Po tomto posouzení stavební ú ad došel k záv ru, že pozemky parc. . 
1211, 1227, 1260 v katastrálním území D t ichov u Moravské T ebové, parc. . 3363, 3608, 3621, 
3622, 3631, 3808, 3809, 3812, 3813, 3814, 3820, 3827, 3828/1 v katastrálním území Staré M sto u 
Moravské T ebové budou p ímo dot eny vlivy navrhované stavby. 

 

II. Stanoví podmínky pro umíst ní stavby: 

1. Stavba bude umíst na na pozemcích parc. . 1211, 1227, 1260 v katastrálním území D t ichov u 
Moravské T ebové, parc. . 3363, 3608, 3621, 3622, 3631, 3808, 3809, 3812, 3813, 3814, 3820, 
3827, 3828/1 v katastrálním území Staré M sto u Moravské T ebové tak, jak je zakresleno 
v situa ním výkresu . C3 – KOORDINA NÍ SITUACE. Tento výkres je sou ástí tohoto územního 
rozhodnutí.  

2. Stavba bude umíst na podle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (zak. . 1619-17-2, 
06/2018), kterou vypracovala projektová kancelá  MDS projekt s.r.o., I O 27487938, Försterova 
175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpov dný projektant Ing. Miroslava Stašová, hlavní inženýr projektu 
Ing. Jan Machek, KAIT 1005802, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby; p ípadné zm ny 
nesmí být provedeny bez p edchozího povolení stavebního ú adu. Tato projektová dokumentace byla 
stavebním ú adem ov ena v tomto ízení a bude žadateli zaslána po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.  

3. Stavba musí být navržena a provedena takovým zp sobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatel  ani uživatel  okolních staveb nebo pozemk  a aby neohrožovala 
životní prost edí nad limity obsažené ve zvláštních p edpisech.  

4. Žadatel – stavebník je povinen tento zám r oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV 
R, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu 

nebo oprávn né organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum (formulá  
oznámení - http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html).  
V p ípad , že v souvislosti s p ípravou stavby nebo p i jejím provád ní dojde k archeologickým 
nález m, je žadatel – stavebník povinen ihned podat oznámení stavebnímu ú adu a orgánu státní 
památkové pé e, pop ípad  Archeologickému ústavu AV R Praha a u init nezbytná opat ení, aby 
nález nebyl poškozen nebo zni en. 

5. P i zpracování dalších stup  projektové dokumentace je nutné respektovat stávající ochranná pásma 
stávající dopravní a technické infrastruktury. Zásah do t chto ochranných pásem je možný jen 
souhlasem vlastník  dot ené stávající dopravní a technické infrastruktury. Zejména se jedná o: 

Vyjád ení eské telekomunika ní infrastruktury a.s. ze dne 12.10.2017 vydaného pod . j. 
740600/17 a ze dne 27.3.2018 vydaného pod zn. 2503 POS JP 201: 
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- Minimáln  6 m síc  p ed zahájením realizace stavby žadatel objedná u spole nosti eské 

telekomunika ní infrastruktury a.s. vypracování provád cí projektové dokumentace na p eložku 
komunika ních sítí (kontaktní osoba: p. Peka  – 602120786, tomas.pekar@cetin.cz). 

- Minimáln  3 m síce p ed zahájením realizace stavby žadatel – stavebník je povinen se 
spole ností eská telekomunika ní infrastruktura a.s. uzav ít Smlouvu o dílo na realizaci 
p ekládky SEK (kontaktní osoba: p. Peka  – 602120786, tomas.pekar@cetin.cz). 

Sd lení EZ Distribuce, a. s. ze dne 13.10.2017 vydané pod zn. 0100819177 a ze dne 24.1.2019 
vydané pod zn. 0101048266. 

Vyjád ení s podmínkami Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 28.2.2018 vydané pod 
zn. SUSPK/1046/2018. 

6. Nejpozd ji p ed vlastní realizací stavby uzav e žadatel – navrhovatel se Státním pozemkovým 
ú adem smlouvu o provedení stavebního zám ru – trvalý zábor k pozemku parc. . KN 1211 
v katastrálním území D t ichov u Moravské T ebové a po ukon ení stavební innosti obratem 
požádá o p evod zastav ného pozemku. 

7. P i zpracování dalšího stupn  projektové dokumentace budou dodrženy podmínky ve vyjád ení 
Krajského editelství policie Pardubického kraje, územního odboru Svitavy, dopravního inspektorátu 
ze dne 4.7.2018 vydané pod . j. KRPE-50592-1/ J-2018-170906.   

8. Budou dodrženy podmínky v souhlasu podle ust. § 14 odst. 2 zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o 
zm n  a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (lesní zákon) vydaném M stským 
ú adem Moravská T ebová, orgánem státní správy les  dne 11.10.2018 pod . j. MUMT 
27658/2018: 

- Stavba bude realizována podle p edloženého návrhu. 

- Celkový p edložený návrh dot ení pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa je maximální a 
nebudou vznášeny další požadavky na rozší ení záboru s p edm tným zám rem.  

- Jakékoliv p ípravné i stavební práce na pozemcích ur ených k pln ní funkcí lesa mohou zapo ít 
po nabytí právní moci rozhodnutí o trvalém odn tí ásti lesního pozemku. Rozhodnutí o trvalém 
odn tí musí být vydáno p ed vydáním stavebního povolení. Rozhodnutí v této v ci vydává 
p íslušný orgán státní správy les  (v tomto p ípad  M stský ú ad Moravská T ebová, odbor 
životního prost edí) podle § 13 odst. 1 a § 16 lesního zákona. Náležitosti podané žádosti stanoví 
vyhláška ministerstva zem d lství . 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odn tí nebo omezení 
a podrobnostech o ochran  pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa. 

- P i realizaci zám ru budou respektovány základní povinnosti k ochran  pozemk  ur ených 
k pln ní funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona a postupováno tak, aby nedošlo 
k poškození d evin. 

- Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedocházelo k poškozování okolních lesních 
porost . 

- V souvislosti s touto stavbou nedojde ke kácení vzrostlých strom  a o ezu v tví na pozemcích 
ur ených k pln ní funkcí lesa. 

- Skládky a deponie zemin a materiál  budou situovány mimo pozemky ur ené k pln ní funkcí 
lesa.  

9. Budou dodrženy podmínky v souhlasu k trvalému a do asnému odn tí pozemk  ze ZPF vydaném 
Krajským ú adem Pardubického kraje, odborem životního prost edí a zem d lství - orgánem 
ochrany zem d lského p dního fondu ze dne 20.11.2018 pod  j. KrÚ 77909/2018/OŽPZ/Bo: 

- Žadatel ( editelství silnic a dálnic R, I :65993390) zajistí vyty ení hranic zájmového území a 
jejich nep ekro ení, a to ve vým e odnímaných ploch. 

- Aby bylo zabrán no škodám (§ 8 zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního 
fondu, ve zn ní pozd jších zm n – dále jen zákon), provede investor p ed zapo etím stavby 
skrývku kulturní vrstvy zeminy z celé plochy trvalého záboru. 

- Skryté vrstvy zeminy budou na náklady investora využity takto: 

a) Ornice skrytá z ploch záboru (cca 10320 m3) bude za ú elem zv tšení mocnosti úrodných 
vrstev rovnom rn  rozprost ena na zem d lsky nadále obhospoda ované pozemky (v 
maximální vrstv  15 cm). Vý et pozemk , na kterých bude rozprost ena ornice spolu se 
souhlasem majitel  pozemk , bude p edložen správnímu orgánu 3 m síce p ed zahájením 
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skrývky orni ní a podorni ní vrstvy (správním orgánem jsou orgány ochrany zem d lského 
p dního fondu na Krajském ú adu Pardubického kraje a M stském ú adu Moravská 
T ebová).  

b) Podorni í skryté z ploch záboru (cca 5682 m3) smí být využito k sadovým úpravám 
odnímaných ástí parcel.  

- Neodnímané ásti parcel dot ených odn tím zem d lské p dy musí být p ed vydáním rozhodnutí 
o odvodech odd leny geometrickým plánem a nadále musí být využívány k zem d lským 
ú el m.  

- O innostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím p emíst ní a zp tném 
využití povede žadatel – investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle § 10 odst. 2 
vyhlášky MŽP . 13/1994 sb., kterou se upravují n které podrobnosti OZPF.  

- Žadatel je povinen písemn  oznámit termín zahájení realizace zám ru, a to nejpozd ji 15 dn  
p ed jejím zahájením (v tomto p ípad  konkrétn  Krajskému ú adu Pardubického kraje, orgánu 
OZPF, a zárove  i M stskému ú adu Moravská T ebová, orgánu OZPF), a to dle § 11 odst. 4 
písm. b) zákona.  

- Žadatel je povinen doru it kopií pravomocného rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem, 
a to do 6 m síc  ode dne nabytí jeho právní moci (v tomto p ípad  konkrétn  Krajskému ú adu 
Pardubického kraje, orgánu OZPF, a zárove  i M stskému ú adu Moravská T ebová, orgánu 
OZPF), a to dle § 11 odst. 4 písm. a) zákona.  

- Plán rekultivací po ítá u rekultivovaných ploch s návratem zp t na p vodní kultury. 

- Žadatel je povinen platit odvody za do asné odn tí (dle § 11 odst. 1 zákona) až do doby ukon ení 
rekultivace. Ukon ení rekultivace (dle § 11 b odst. 2 zákona) potvrdí na základ  šet ení v terénu 
orgán OZPF, který vydal souhlas s odn tím zem d lské p dy ze zem d lského p dního fondu (v 
tomto p ípad  Krajský ú ad Pardubického kraje), a potvrzení o ukon ení odn tí zašle celnímu 
ú adu, aby mohla být ukon ena povinnost platit za odn tí této p dy (plán rekultivací, který je 
nedílnou sou ástí žádosti, vypracovala v roce 2018 spole nost MDS Projekt s. r. o., Försterova 
175, 566 0l Vysoké Mýto, I : 27487938).  

- Povinný k platb  odvod  je povinen (dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona) orgánu OZPF p íslušnému 
k rozhodnutí o odvodech (v tomto p ípad  M stskému ú adu Moravská T ebová) a orgánu OZPF, 
který vydal souhlas s odn tím (v tomto p ípad  Krajskému ú adu Pardubického kraje), písemn  
oznámit zahájení realizace zám ru, a to nejpozd ji 15 dn  p ed jejím zahájením (dle § 11 odst. 4 
písm. b) zákona). 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva životního prost edí, odbor 
posuzování vliv  na životní prost edí a integrované prevence ze dne 11.11.2016 .j. 40890/ENV/16: 
- V další projek ní p íprav  aktivn  a podrobn  seznamovat dot ené obce s konkrétními 

technickými parametry zám ru a s opat eními navrženými k minimalizaci vliv  zám ru, a to 
zejména s ohledem na relevantní zájmy t chto obcí a s ohledem na možné ovlivn ní t chto obcí. 
Seznamovat dot ené obce se záv ry podrobných studií (hydrogeologie, akustické a rozptylové 
studie, návrh vegeta ních úprav apod.).  

- Sou ástí provád cích projekt  po výb ru zhotovitele stavby a up esn ní navržených p epravních 
tras bude akustická studie pro období výstavby, budou stanoveny podmínky pro pln ní 
legislativních limit .  

- V dalších stupních p ípravy zám ru up ednostnit (dle technických možností) v úsecích poblíž 
obytné zástavby nejtišší dostupné typy povrch  pro další snížení hladin hluku a vibrací.  

- Sou ástí provád cích projekt  po výb ru zhotovitele stavby a up esn ní navržených p epravních 
tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny podmínky pro pln ní 
legislativních limit  v etn  zohledn ní prašnosti.  

- Do projektu vegeta ních úprav zapracovat i výsadby izola ní zelen  s protiprašnou funkcí 
v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou.  

- Provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu podzemních vod; 
sou asn  navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních vod jak z hlediska 
kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období p ed zahájením stavby, v pr b hu 
výstavby a b hem následného provozu silnice R35; v rámci navrženého systému monitoringu 
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vybrat vhodné pozorovací objekty pro sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu 
komunikace.  

- Pokud dojde výstavbou silnice k rozd lení zem d lských pozemk , zajistit v návrhu projektu 
možnost p ístupu zem d lských stroj  a mechanizace na všechny pozemky; po p esném zam ení 
trasy je t eba vymezit možnosti p ístupu a v p ípad  jeho p erušení vyty it novou p ístupovou 
trasu.  

- Svrchní vrstva p dy (ornice a ur ené podorni í) budou selektivn  odt ženy a uloženy na do asné 
deponie; ást této p dy bude použita pro sadové úpravy na t lese komunikace a v jeho okolí, 
zbylá p da bude využita dle pokyn  orgánu ochrany ZPF.  

- V dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci zelen , která 
bude dot ena stavbou (seznam strom  navržených ke kácení + seznam strom  navržených k 
ošet ení), výpo et celospole enské hodnoty strom  navržených ke kácení, kompenzaci za 
kácenou zele  ešit p ednostn  v rámci vegeta ních úprav.  

- Zpracovat projekt dostate n  rozsáhlých vegeta ních úprav s následujícími parametry: 
a) maximální za len ní t lesa komunikace do krajiny (zejména násypy, p edpolí most ),  
b) návaznost výsadeb na prvky zelen  v bezprost edním okolí,  
c) využití druh  odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území – zejména dubohab iny, 

místy též olšiny (v p ípad  lužních porost ),  
d) sou asn  využití druh  odolných proti imisím a zejména zasolení,  
e) dosadby alejí u p ekládaných komunikací, které R35 k ižuje,  
f) dosadby navržených a dosud nefunk ních prvk  ÚSES, p ednostn  biokoridor  k ižujících 

R35 a biocenter v jejím bezprost edním okolí,  
g) zapojení t lesa silnice v místech vysokých násp  a p edpolí most  do krajiny pomocí v tší 

plochy zelen , která druhov  naváže na p ípadné blízké porosty,  
h) izola ní zele  v místech kontaktu s obytnou zástavbou,  
i) na základ  aktuálních legislativních a technických p edpoklad  prov it všechny možnosti 

realizace pás  izola ní zelen  dle požadavk  obcí, 
j) návrh nových výsadeb minimáln  v rozsahu vypo tené celospole enské hodnoty strom ,  
k) projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné pé e a údržby d evin. 

- Za ú elem optimalizace migra ních opat ení zajistit b hem p ípravy zám ru, b hem realizace a 
po ukon ení realizace zám ru (po dobu minimáln  p ti let od uvedení do provozu) u odborn  
zp sobilé osoby monitoring migrace živo ich  se zvláštním d razem na migraci obojživelník , 
savc , plaz  a významných druh  bezobratlých v etn  návrhu migra ních podchod , nadchod , 
migra ních zábran, oplocení, vytvo ení navád cích pás , nových stanoviš  apod. a v etn  
následného posouzení efektivity realizovaných opat ení podle stavebních úsek , v p ípad  
pot eby navrhnout dodate ná opat ení. 

- Vypracovat podrobnou studii pr chodnosti území pro migraci živo ich  a na jejím podklad  
navrhnout optimální technická opat ení (migra ní podchody, nadchody, migra ní zábrany, 
oplocení, vytvo ení navád cích pás , nových stanoviš  apod.) podle stavebních úsek  tak, aby 
byl minimalizován d lící efekt silnice; samostatn  pro fázi výstavby a pro fázi provozu; ve 
spolupráci s uživateli dot ených honiteb, p ípadn  s místn  p íslušnými orgány státní správy 
myslivosti (odbory životního prost edí obcí s rozší enou p sobností); p edb žn  po ítat s 
obousm rným oplocením.  

- Zpracovat plán i projekt archeologických pr zkum , který zajistí dostate né prozkoumání 
celého území odpovídajícími metodami v pot ebném asovém p edstihu p ed vlastní realizací 
stavby (optimální je zahájit pr zkum nedestruktivními metodami v p edstihu n kolika let); 
p ednostn  realizovat pr zkum u t ch úsek , u nichž lze o ekávat d ív jší zahájení stavebních 
prací.  

- V rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory, sklady 
materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umíst ny: 
a) mimo kontakt s obytnou zástavbou,  
b) mimo lokality významn jších ekosystém  kategorie I. - 111., vymezených v dokumentaci,  
c) mimo plochy lesa a souvislé porosty d evin,  
d) mimo plochy prvk  ÚSES,  
e) mimo ochranná pásma podzemních vod,  
f) v dostate né vzdálenosti od vodních tok ,  
g) mimo lokality archeologických naleziš , vymezené v dokumentaci nebo identifikované na 

základ  dalších pr zkum . 
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- V rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v maximální 

mí e vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy (kategorie I. a ll. dle 
dokumentace), dle možností vylou it i jejich zbyte ný kontakt s vodote emi a pr jezdy vozidel 
p es ochranná pásma vodních tok . 

 

Ú astníci ízení, na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 27 odst. 1 písm. a) správního 
ádu: 

editelství silnic a dálnic R, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 
Obec Staré M sto, Staré M sto 145, 569 32 Staré M sto 
Obec D t ichov u Moravské T ebové, D t ichov u Moravské T ebové 82, 571 01  
Lesy eské republiky, s.p., P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové  
Pardubický kraj, Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 530 02  Pardubice 2 
AGRONA Staré M sto, a.s., Staré M sto .p. 5, 569 32  Staré M sto u Mor. T ebové 
Státní pozemkový ú ad, Husinecká .p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
František Kaša, D t ichov u Moravské T ebové .p. 77, 571 01   

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
EZ Distribuce, a. s., Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice .p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Povodí Moravy, s.p., D eva ská .p. 932/11, Veve í, 602 00  Brno 2 

 

Od vodn ní: 

Dne 28.11.2018 podalo  editelství silnic a dálnic R, I O 65993390, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, 
které zastupuje spole nost MDS projekt s.r.o., I O 27487938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto na 
základ  plné moci, žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby.  

Opat ením ze dne 16.1.2019 pod .j. MUMT 01911/2019 oznámil stavební ú ad podle § 87 odst. 1, 2, 3 
stavebního zákona zahájení územního ízení dot eným orgán m, známým ú astník m ízení a dot ené 
ve ejnosti a sou asn  vzhledem ke skute nosti, že se jedná o zám r, pro který bylo vydáno stanovisko k 
posouzení vliv  provedení zám ru na životní prost edí podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  
na životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon , v platném zn mí (zákon o posuzování 
vliv  na životní prost edí), podle § 87 odst. 2 stavebního zákona na ídil k projednání žádosti ve ejné ústní 
jednání na den 25.2.2019 (pond lí) v 9:00 hodin, se sch zkou pozvaných do zasedací místnosti 
M stského ú adu Moravská T ebová, Olomoucká 2, Moravská T ebová, 2 NP, místnost . 201. 

Stavební ú ad v oznámení pou il ú astníky územního ízení, dot enou ve ejnost a dot ené orgány, že 
mohou své námitky, p ipomínky a závazná stanoviska k návrhu uplatnit nejpozd ji p i ústním jednání, 
jinak k nim nebude p ihlédnuto. Se všemi podklady rozhodnutí se bylo možné seznámit a p ípadn  k nim 
vyjád it ve lh t  od 26.2.2019 do 4.3.2019. 

S dokumenty po ízenými v pr b hu posuzování vlivu zám ru na životní prost edí se bylo možné 
seznámit na portálu informa ního sytému EIA (zám r MZP136: Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK 
Ostrov - MÚK Staré M sto) https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136. Do všech podklad  
rozhodnutí mohly dot ené orgány, ú astníci ízení a dot ená ve ejnost nahlížet na odboru výstavby a 
územního plánování M stského ú adu Moravská T ebová v ú ední dny: Po, St 8:00-11:30, 12:30-17:00, 
pop ípad  na základ  telefonické domluvy na tel. 461 353 129, 737 272 502 i v jiný dohodnutý termín.  

Žadatel zajistil, aby informace o jeho zám ru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, 
byla bezodkladn  poté, co bylo oznámeno zahájení územního ízení a na ízeno ve ejné ústní jednání, 
vyv šena na míst  ur eném stavebním ú adem v oznámení, a to do doby konání ve ejného ústního 
jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o p edm tu územního ízení a o ve ejném ústním jednání. 
Sou ástí informace je grafické vyjád ení zám ru, pop ípad  jiný podklad, z n hož lze usuzovat na 
architektonickou a urbanistickou podobu zám ru a na jeho vliv na okolí. V územní ízení nebylo 
prokázáno, že by žadatel povinnost vyv šení informace nesplnil, proto se má za to, že žadatel povinnost 
vyv šení informace splnil.  

K žádosti o územní rozhodnutí ani v pr b hu územního ízení nebyly doloženy souhlasy všech vlastník  
pozemk , na kterých se stavba umís uje. Stavební ú ad postupoval v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 
stavebního zákona, na základ  kterého není nutné doložit vlastnické právo žadatele ani smlouvu nebo 
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doklad o právu provést stavbu i p edložit souhlas vlastníka pokud se jedná o stavbu, pro kterou lze 
pozemek nebo stavbu vyvlastnit.  

Právní titul k provedení vyvlast ovacího ízení je v tomto p ípad  dán ustanovením § 170 odst. 1 
stavebního zákona. Jedná se o ve ejn  prosp šnou stavbu technické infrastruktury ur enou k rozvoji 
území obcí, kraje a státu, vymezenou ve vydané územn  plánovací dokumentaci, pro kterou lze ve smyslu 
ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona odejmout i omezit práva k pozemk m a stavbám, 
pot ebná pro její uskute n ní. P ed zahájením realizace stavby je však žadatel – stavebník povinen získat 
právo z ídit stavbu na pozemku, který není v jeho vlastnictví, a to formou dohody s vlastníkem nebo na 
základ  provedeného vyvlast ovacího ízení a pravomocného rozhodnutí o vyvlastn ní podle zvláštního 
právního p edpisu. Pokud toto právo získáno nebude, bude se jednat o neoprávn nou stavbu, která bude 
následn  p edm tem dalšího postupu v souladu s platnými právními p edpisy. 

Stavební ú ad v provedeném územním ízení p ezkoumal p edloženou žádost, projednal ji s ú astníky 
ízení, ve ejností a dot enými orgány a zjistil, že jejím uskute n ním nejsou ohroženy zájmy chrán né 

stavebním zákonem, p edpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními p edpisy. Umíst ní stavby je 
v souladu se schválenou územn  plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavk m na výstavbu. 
Stavební ú ad posoudil umíst ní stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umíst ní je v 
souladu: 

V souladu s politikou územního rozvoje:  

Zám r respektuje republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území, které 
jsou stanovené v kapitole 2 PÚR R a podmínky a úkoly pro územní plánování stanovené v l. 59 PÚR 

R pro rozvojovou osu republikového významu OS8 Hradec Králové/Pardubice-Moravská T ebová-
Mohelnice-Olomouc-P erov ve vazb  na p ipravovanou na dálnici II. t ídy D35. Navrhovaným zám rem 
je díl í úsek dálnice D35. 

 

V souladu s územn  plánovací dokumentací - zásadami územního rozvoje:  

Zám r respektuje priority, zásady a úkoly územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území, 
které jsou stanovené v kapitole 1 ZÚR PK. Zám r je navržen v koridoru ve ejn  prosp šné stavby D01, 
kterou respektuje. Z platné ZÚR PK pro zám r nevyplývají žádné jiné podmínky a požadavky. 

V souladu s územn  plánovací dokumentací - územními plány obcí: 

Stavební zám r se nachází podle územního plánu (ÚP) Staré m sto v koridoru ve ejn  prosp šné stavby 
VD1, pro kterou lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, v ploše DS - dopravní infrastruktura - 
silni ní. Z ÚP Staré M sto nevyplývají žádné jiné podmínky ani požadavky na p edm tný zám r.  
Stavební zám r se nachází podle ÚP D t ichov u Moravské T ebové v koridoru ve ejn  prosp šné stavby 
WD1, pro kterou lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, v ploše DS – dopravní infrastruktura - 
silni ní. Z ÚP D t ichov u Moravské T ebové také nevyplývají žádné jiné podmínky ani požadavky na 
p edm tný zám r. Zám r spl uje zásady koncepce rozvoje obcí a urbanistickou koncepci stanovenou ÚP. 
Dále spl uje stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití - zám r je navržen v 
ploše, kde výstavba díl ího úseku dálnice D35 je p ípustná. 

V souladu s uplat ováním cíl  a úkol  územního plánování:  

P ezkoumán byl soulad navrhovaného zám ru s relevantními cíli a úkoly územního plánování 
stanovenými v ustanoveních § 18 a 19 stavebního zákona. Konstatováno je, že koordinace ve ejných a 
soukromých zájm  v p edm tném území, jak ukládá ustanovení § 18 odst. 3 stavebního zákona, je 
zajišt na. P i posouzení souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. b), c), d) a e) stavebního zákona - tj. 
zda zám r vyhovuje stávajícím podmínkám v území, zda s ním nejsou spojeny problémy a rizika s 
ohledem na ve ejné zdraví a na životní prost edí a jaký má vliv na ve ejnou infrastrukturu došel také 
stavební ú ad k záv ru, že uskute n ní zám ru nep edstavuje v daném území žádné problémy a rizika a je 
v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

V souladu se závaznými stanovisky:  

Posouzení vliv  na životní prost edí – níže uvedené zm ny zám ru nep edstavují takové zm ny realizace 
zám ru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví. Zm ny 
aktuáln  navrhovaných ástí zám ru oproti zám ru, který byl p edm tem procesu EIA, jsou dle 
p edloženého podkladu pro vydání verifika ního závazného stanoviska v následujícím rozsahu:  
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1. V km 91,100 – 91,670 nár st rozsahu svahování a záboru zem d lského p dního fondu z 0,19 ha na 

0,38 ha, tj. nár st o 0,19 ha. V dokumentaci EIA byla v daném míst  navržena mimoúrov ová 
k ižovatka (dále jen „MÚK“) Staré M sto. Nyní je tato MÚK p esunuta o cca 200 m východním 
sm rem, a je tak sou ástí navazujícího zám ru „D 35 Staré M sto – Mohelnice“. Jde o zm nu 

vycházející z podrobn jšího ešení navazující projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru zm ny 

a vzhledem k tomu, že tato zm na samostatn  nenaplní dikci žádného bodu p ílohy . 1 k zákonu, 

nejedná se o zm nu, která by mohla mít významný negativní vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví. 

2. V km 91,100 – 91,400 vznik soub žných polních cest SO 170 a SO 171 kategorie P 4/20 o délce 285 
m a 183 m. Zm na vznikla na základ  pln ní podmínky . 28 závazného stanoviska k ov ení souladu 
dle p echodných ustanovení l. II zákona . 39/2015 Sb., kterým se m ní zákon (dále jen „ov ující 
závazné stanovisko“) ze dne 11. 11. 2016 vydaného pod . j. 40890/ENV/16. Vzhledem k tomu, že 

p edm tnou zm nou budou akceptovatelným zp sobem spln ny podmínky ov ujícího závazného 

stanoviska a zárove  p edm tná zm na samostatn  svým charakterem nenaplní dikci žádného bodu 

p ílohy . 1 k zákonu, nejedná se zm nu zám ru, která by mohla mít významný negativní vliv na 

životní prost edí a ve ejné zdraví. 

3. V km 91,220 zm na sm rového vedení p eložky silnice III/36822 (SO 120) o cca 66 m 
severozápadním sm rem. Dále došlo k nár stu délky p eložky silnice ze 750 m na 830 m, tj. 
prodloužení o 80 m. Plocha p eložky iní cca 1,78 ha. Jde o zm nu vycházející z podrobn jšího ešení 

navazující projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru zm ny a vzhledem k tomu, že tato zm na 

samostatn  nenaplní dikci žádného bodu p ílohy . 1 k zákonu, nejedná se o zm nu, která by mohla 

mít významný negativní vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví. 

4. Ostatní zm ny - Rekultivace p vodní trasy silnice III/36822 (SO 831); V km 91,220 a v km 91,280 
odstran ní vedení telekomunika ních sítí CETIN a osazení chráni ky pro budoucí vedení 
telekomunika ních sítí CETIN. Jde o zm ny vycházející z podrobn jšího ešení navazující projektové 

dokumentace. Vzhledem k charakteru zm n a vzhledem k tomu, že tyto zm ny samostatn  nenaplní 

dikci žádného bodu p ílohy . 1 k zákonu, nejedná se o zm ny, které by mohly mít významný negativní 

vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví. 

S ohledem na výše uvedené MŽP konstatovalo, že výše uvedené zm ny zám ru nemohou mít významný 
negativní vliv na životní prost edí a ve ejné zdraví, a proto vydalo toto souhlasné závazné stanovisko 
podle § 9a odst. 6 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 

Ochrana p írody a krajiny – Navržená trasa dálnice D35 vede mírn  zvln ným územím. Stavba za íná ve 
styku s p edchozím úsekem dálnice D35 Opatovec - Staré M sto v km 91,100 a pokra uje po celé délce 
nezastav ným územím sm rem na východ, do prostoru budoucí MUK Staré M sto, kde je v km 91,670 
zaslepena pro budoucí pokra ování. Na celé délce nov  navržené komunikace se jedná o nezastav né 
území se zem d lským využitím v podob  polí a luk. Stavební pozemky jsou p evážn  v soukromém 
vlastnictví za len ny do zem d lského p dního fondu. Stavba za íná v katastrálním území Staré M sto u 
Moravské T ebové a kon í v sousedním katastrálním území D t ichov u Moravské T ebové.  

Koridor stavby spl uje zásady územního rozvoje Pardubického kraje. V dot ených katastrálních územích 
Staré M sto u Moravské T ebové a D t ichov u Moravské T ebové respektuje koridor ur ený platným 
územním plánem. 

V zájmovém území se nevyskytují žádná zvlášt  chrán ná území ani územní soustava Natura 2000 podle 
zákona. Zám r nezasahuje do významných krajinných prvk  (VKP) podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona 
114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny. Zám r je podle názoru orgánu ochrany p írody možné 
považovat za takový, jehož realizace má vliv pouze na místo vlastní realizace zám ru a bezprost ední 
okolní. 

Nejbližší evropsky významná lokalita (EVL) Rychnovský vrch, kde jsou p edm tem ochrany extenzivní 
se ené louky nížin až podh í, bu iny asociace Asperulo-Fagetum, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, 
sutích a roklích a smíšené jasanovo-olšové lužní lesytemperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), leží cca 4,5 m od posuzované lokality, p i emž mezi nimi leží komunikace, 
zem d lské a lesní pozemky. Nejbližší pta í oblast (PO) Kralický Sn žník leží od posuzované lokality 
cca 19 km, p i emž mezi posuzovanou lokalitou a PO leží lesy, louky, vodní toky, komunikace a sídelní 
útvary. 

Rozsah zám ru a jeho umíst ní nem že mít vliv na vymezené pta í oblasti ani evropsky významné 
lokality. Dle posouzení vliv  zám ru na krajinu je stavba hodnocena jako p ijatelný zásah do krajinného 
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rázu. Je naplánované kácení 28 strom  pro pot eby výstavby komunikace, vybrané stromy jsou 
zaznamenány v p íloze F.3. Dendrologický pr zkum. 

Odpadové hospodá ství – V p edložené projektové dokumentaci k žádosti jsou popsány zp soby 
nakládání s odpady, které jsou v souladu se zákonem o odpadech, proto orgán odpadového hospodá ství 
souhlasil s realizací zám ru bez p ipomínek. V další fázi povolení realizace zám ru (ke stavebnímu 
ízení) doporu uje vypracovat podrobný program odpadového hospodá ství stavby, který bude v souladu 

se zákonem o odpadech a jeho provád cích vyhlášek (dle aktuálního stavu p íslušné legislativy v dob  
výstavby). 

Památková pé e – Dot ený orgán posoudil navrhovanou stavbu a zjistil požadavky na ochranu ve ejného 
zájmu podle zákona o státní památkové pé i . 20/1987 Sb. v platném zn ní. 

Území, na n mž má probíhat výše uvedená stavba, se nenachází v m stské památkové rezervaci, zón , ani 
v ochranném pásmu, proto orgán státní památkové pé e vydal závazné stanovisko podle § 14 zákona . 
20/1987 Sb. Území, na n mž má probíhat výše uvedená stavba a s ní spojené zemní práce, je dle Státního 
archeologického seznamu R územím s pozitivn  prokázaným a dále bezpe n  p edpokládaným 
výskytem archeologických nález , což je podle § 22 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé i v platném zn ní, území s archeologickými nálezy, které je také vymezeno v Územním plánu obce 
Staré M sto, který nabyl ú innosti 12. 5. 2015. Tento § a § 23 odst. 7 upravuje i dalším postup stavebníka 
v p ípad , že bude na území s archeologickými nálezy probíhat innost. S t mito povinnostmi je nutné 
seznámit stavebníka, aby neodbornou inností stavebník  nedošlo k narušení ve ejného zájmu, v tomto 
p ípad  archeologického kulturního d dictví. 

Ve ejná dopravní a technická infrastruktura – Stavba je sou ástí koncepce dopravní infrastruktury 
Ministerstva dopravy a p edložená projektová dokumentace neobsahuje nedostatky, které by bránily 
realizaci této stavby v navržené podob . Z hlediska ešení dálnic a silnic I. t ídy lze s vydáním územního 
rozhodnutí pro tuto stavbu souhlasit. Nebyly shledány d vody, které by z hlediska bezpe nosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích bránily vydání souhlasu. Podmínky ve vyjád ení 
Krajského editelství policie Pardubického kraje, územního odboru Svitavy, dopravního inspektorátu ze 
dne 4.7.2018 vydané pod . j. KRPE-50592-1/ J-2018-170906 nebyly zapracovány do podmínek pro 
umíst ní stavby, protože se týkají provedení a užívání stavby. Stavební ú ad proto stanovil podmínku pro 
žadatele, aby se t mito podmínkami ídil a respektoval je p i vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení, pop ípad  v dalších stupních projektové p ípravy. 

Ochrana ve ejného zdraví – V rámci výpo tu v akustické studii bylo provedeno posouzení akustické 
v roce 2018 a ve výhledovém roce 2040, a to bez protihlukových opat ení a s protihlukovými opat eními 
pro denní a no ní dobu.  Na základ  výsledk  modelových výpo t  v kontrolních výpo tových bodech 
pro den i noc nevyžaduje stavba krátkého úseku dálnice D 35 návrh protihlukových opat ení (PHO). 
Výsledky akustického posouzení prokázaly, že dle výpo tu v ešeném území (body výpo tu a obci Staré 
M sto a D t ichov u Moravské T ebové) nedojde v kontrolních výpo tových bodech ve vztahu ke stavb  
krátkého úseku dálnice D35 k p ekro ení hygienického limitu pro hluk z provozu silni ní dopravy ve 
smyslu ust. § 30 zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací, ve zn ní pozd jších p edpis . P edložená dokumentace není 
v rozporu s požadavky na ochranu ve ejného zdraví stanovenými zákonem . 258/2000 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis  a jeho provád jícími p edpisy. 

Požární ochrana staveb – Požárn  bezpe nostní ešení spl uje obsahové náležitosti dle ust. § 41 vyhlášky 
. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve zn ní vyhlášky . 221/2014 Sb. Z obsahu posouzeného požárn  
bezpe nostního ešení vyplývá, že jsou spln ny technické podmínky požární ochrany kladené na danou 
stavbu vyhláškou . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn ní vyhlášky . 
268/2011 Sb. 

Ochrana vod – Zám rem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu 
dot ených útvar  povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a 
nebude znemožn no dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. 

Lesní hospodá ství – Podle § 13 odst. l lesního zákona musí být veškeré pozemky ur ené k pln ní funkcí 
lesa ú eln  obhospoda ovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným ú el m je zakázáno. O výjimce 
z tohoto zákazu m že rozhodnout orgán státní správy les  na základ  žádosti vlastníka lesního pozemku 
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nebo ve ve ejném zájmu. P i využití pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa k jiným ú el m musí být 
zejména: a) p ednostn  použity pozemky mén  významné z hlediska pln ní funkcí lesa a zajišt no, aby 
použití pozemk  co nejmén  narušovalo hospoda ení v lese a pln ní jeho funkcí, b) dbáno, aby 
nedocházelo k nevhodnému d lení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porost , 
c) nenarušována sít' lesních cest, meliorací a hrazení byst in v lesích a jiná za ízení sloužící lesnímu 
hospodá ství; v p ípad  nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do p vodního stavu, a není-li 
to možné, zajišt no odpovídající náhradní ešení, d) z izovány pozemní komunikace a pr seky v lese tak, 
aby jejich z ízením nedošlo ke zvýšenému ohrožení lesa, zejména v trem a vodní erozí (§ 13 odst. 2 
lesního zákona). Odn tí pozemk  a omezení jejich využívání eší ustanovení § 15-181esního zákona. 
Náležitosti žádosti o odn tí pozemk  i omezení jejich využívání stanoví vyhláška Ministerstva 
zem d lství . 77/1996 sb., o náležitostech žádosti o odn tí nebo omezení a podrobnostech o ochran  
pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa. Za ú elem zachování pln ní funkcí lesa na lesních pozemcích co 
nejdéle, je možno zapo ít práce až po nabytí právní moci rozhodnutí o trvalém odn tí, které zárove  musí 
být vydáno p ed vydáním stavebního povolení. V p ípad , že stavba podléhá ohlašovací povinnosti 
(nevydává se stavební povolení) je nutné požádat o rozhodnutí o odn tí p ed zahájením ohlášené aktivity. 
Rozhodnutí v této v ci vydává p íslušný orgán státní správy les  (v tomto p ípad  M stský ú ad 
Moravská T ebová, odbor životního prost edí). Správní orgán po zvážení všech podklad  a dalších 
skute ností dosp l k záv ru, že p edložení žádosti o vydání souhlasu k p edloženému zám ru lze vyhov t. 

Ochrana ZPF – Na základ  posouzení p edložených doklad  došel orgán OZPF k záv ru, že výstavbou 
nebudou za p edpokladu spln ní podmínek dot eny zájmy OZPF. Konkrétní vý et pozemk , na kterých 
má dojít k rozprost ení orni ní vrstvy, není obsahem podmínek k umíst ní stavby. Protože v sou asné 
dob  probíhají v daném území komplexní úpravy, kterými budou dot ené pozemky p e íslovány, 
slou eny a tvarov  upraveny. Z tohoto d vodu byl jmenovitý vý et pozemk  nahrazen podmínkou 
p edložení seznamu konkrétních pozemk  správnímu orgánu 3 m síce p ed zahájením skrývky orni ní a 
podorni ní vrstvy. 

 

Stanoviska vlastník  dopravní a technické infrastruktury: 

- Obec Staré M sto  vyjád ení ze dne 18.10.2017 vydané pod . j. 1235/2017/OÚ. 

- GridServices, s r.o. – stanovisko ze dne 12.10.2017 vydané pod zn. 5001603088. 

- eská telekomunika ní infrastruktura a.s. – vyjád ení ze dne 12.10.2017 vydané pod . j. 740600/17 
a ze dne 27.3.2018 vydané pod zn. 2503 POS JP 201. 

- EZ Distribuce, a. s. sd lení ze dne 13.10.2017 vydané pod zn. 0100819177 a sd lení ze dne 
24.1.2019 vydané pod zn. 0101048266. 

- NET4GAS, s r.o. – vyjád ení ze dne 12.10.2017 vydané pod zn. 8564/17/OPV/N. 

- EPS, a.s. – vyjád ení ze dne 12.10.2017 vydané pod zn. 0000017649. 

- VHOS, a.s. – vyjád ení ze dne 13.10.2017 vydané pod zn. Ing.Mi/2017/9005645. 

- eské Radiokomunikace a.s. vyjád ení ze dne 18.10.2017 vydané pod zn. UPTS/OS/180070/2017. 

- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjád ení ze dne 13.10.2017 vydané pod zn. 171013-074858496. 

- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjád ení ze dne 13.10.2017 vydané pod zn. E35691/2017. 

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje  - vyjád ení ze dne 28.2.2018 vydané pod zn. 
SUSPK/1046/2018. 

Stanoviska dot ených orgán : 

- Ministerstvo obrany R, Sekce s nakládáním s majetkem, odbor ochrany územních zájm  – závazné 
stanovisko ze dne 19.92018 vydané pod spis. zn. 5930/71813/2018-1150-OÚZ-PCE. 

- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a ÚP – závazné stanovisko ze dne 9.8.2018 vydané pod 
zn. 421/2018-910-IPK/3. 

- Ministerstvo vnitra, odbor bezpe nostní politiky, odd lení obecní policie, zbraní a dopravního 
inženýrství – stanovisko ze dne 18.7.2018 vydané pod . j. MN-82646-3/OBP-2018. 

- Ministerstvo životního prost edí, odbor posuzování vliv  na životní prost edí a integrovaná prevence 
– závazné stanovisko k ov ení zm n zám ru ze dne 15.2.2019 vydané pod . j. MZP/2018/710/8584. 
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- M stský ú ad Moravská T ebová – koordinované závazné stanovisko ze dne 9.8.2018 vydané pod zn. 

S MUMT 19456/2018/OZP9. 

- M stský ú ad Moravská T ebová, orgán státní správy les  – závazné stanovisko ze dne 11.10.2018 
vydané pod . j. MUMT 27658/2018. 

- Agentura logistiky, Regionální st edisko vojenské dopravy Hradec Králové – odborné souhlasné 
stanovisko ze dne 6.2.2019 vydané pod . j. MO 22724/2019-5512HK a ze dne 12.9.2018 vydané pod 
. j. MO 248400/2018-5512HK. 

- Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, odd lení ochrany p írody 
– stanovisko ze dne 29.6.2018 vydané pod . j. KrÚ 44732/2018. 

- Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem d lství - orgán ochrany 
zem d lského p dního fondu – závazné stanovisko ze dne 20.11.2018 vydané pod  j. KrÚ 
77909/2018/OŽPZ/Bo. 

- Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, odd lení silni ního 
hospodá ství a dopravní obslužnosti – stanovisko ze dne 27.6.2018 vydané pod . j. KrÚ 44729/2018. 

- Krajské editelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát – souhlasné stanovisko ze dne 
4.7.2018 vydané pod . j. KRPE-50592-1/ J-2018-170906. 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – závazné stanovisko ze dne 
16.8.2018 vydané pod zn. KHSPA 1083//2018/HOK-Sy. 

- Hasi ský záchranný sbor Pardubického kraje – závazné stanovisko ze dne 3.9.2018 vydané pod . j. 
HSPA-26-312/2018. 

Ostatní stanoviska: 

- Státní pozemkový ú ad – vyjád ení k zám ru stavby ze dne 21.11.2018 vydané pod zn. SPU 
528364/2018/1440P i. 

- Obec Staré M sto – vyjád ení zastupitelstva – nesouhlas s projektovou dokumentací ze dne 6.9.2018 
vydané pod . j. 1131/2018/OÚ. 

- Obec D t ichov u Moravské T ebové – stanovisko ze dne 16.8.2018 vydané pod zn. 
ODUMI/0125/2018. 

- Povodí Moravy, s.p. – vyjád ení ze dne 13.9.2018 vydané pod zn. PM-13787/2018/5203/Fi. 

- Ú ad pro civilní letectví R – závazné stanovisko ze dne 3.7.2018 vydané pod . j. 007462-18-701. 

- Aeroklub Moravská T ebová, z.s. – stanovisko ze dne 21.6.2018. 

 
Stavební ú ad konstatuje, že do podmínek územního rozhodnutí zahrnul pouze podmínky závazného 
stanoviska Ministerstva životního prost edí .j. 40890/ENV/16 ze dne 11.11.2016, které souvisejí nebo 
mohou souviset s projednávaným úsekem dálnice D35. N které další podmínky týkající se úseku této 
dálnice D35 byly již spln ny v projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, což bylo 
ov eno i v ov ovacím závazném stanovisku Ministerstva životního prost edí ze dne 15.2.2019, .j. 
MZP/2018/710/8584. 

Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán  
vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis  ve 
výroku uvedených. Stavební ú ad p i svém posuzování vycházel z výše citovaných podklad , zejména ze 
žádosti žadatele, projektové dokumentace p edložené k žádosti, stanovisek a rozhodnutí dot ených 
orgán , stanovisek vlastník  dopravní a technické infrastruktury, vlastních zjišt ní p i provedeném 
územním ízení. Stavební ú ad v pr b hu ízení neshledal d vody, které by bránily vydání územního 
rozhodnutí o umíst ní stavby, proto rozhodl zp sobem uvedeným ve výroku. 
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Okruh ú astník  územního ízení podle § 85 stavebního zákona: 

a) Žadatel - editelství silnic a dálnic R, I O 65993390, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, zastoupené 
spole ností MDS projekt s.r.o., I O 27487938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

b) Obce, na jejichž území má být požadovaný zám r uskute n n: 
Obec D t ichov u Moravské T ebové, D t ichov u Moravské T ebové .p. 82, 571 01 
Obec Staré M sto, Staré M sto .p. 145, 569 32 Staré M sto u Moravské T ebové  

c) Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, nebo ten, kdo má 
jiné v cné právo k tomuto pozemku nebo stavb : 
Lesy eské republiky, s.p. P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové  
Pardubický kraj, Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 530 02  Pardubice 2 
AGRONA Staré M sto, Staré M sto .p. 5, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
Státní pozemkový ú ad, Husinecká .p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
František Kaša, D t ichov u Moravské T ebové .p. 77, 571 01  Moravská T ebová 1 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
EZ Distribuce, a. s., Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice .p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Povodí Moravy, s.p., D eva ská .p. 932/11, Veve í, 602 00  Brno 2 
 

d) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m 
nebo stavbám na nich m že být územním rozhodnutím p ímo dot eno: 
Stavební ú ad s ohledem tvar dot ených pozemk  vlastní stavbou (uvažovaný úsek dálnice prochází 
uprost ed n kolik set metr  dlouhých pruh  pozemk , stavba leží p ibližn  uprost ed t chto 
pozemk ) nestanovil další ú astníky územního ízení. V pr b hu ízení se žádná další osoba 
neprohlásila za ú astníka ízení. 

 

Vypo ádání s návrhy a námitkami ú astník : 

-  Ú astníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení p ipomínek ve ejnosti: 

- Ve ejnost nepodala p ipomínky. 

Vypo ádání s vyjád eními ú astník  k podklad m rozhodnutí: 

- Ú astníci se k podklad m rozhodnutí nevyjád ili. 

 

Pou ení ú astník : 

Rozhodnutí o umíst ní stavby se doru uje jednotliv  pouze žadateli, obci, na jejímž území má být zám r 
uskute n n, a dot eným orgán m; ostatním ú astník m ízení se již doru uje ve ejnou vyhláškou. 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, 
stavebního ádu a investic, Krajského ú adu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis  tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a 
aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je 
správní orgán na náklady ú astníka. Podle § 144 odst. 5 stavebního zákona v ízení s velkým po tem 
ú astník  správní orgán ú astníky uv domí o podaném odvolání ve ejnou vyhláškou, v níž ur í lh tu k 
podání vyjád ení, která nesmí být kratší než 5 dn . Odvolatel není povinen podávat odvolání s pot ebným 
po tem stejnopis  podle § 82 odst. 2 správního ádu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 

Lh ta pro podání odvolání se po ítá ode dne následujícího po doru ení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozd ji však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoru ené a uložené rozhodnutí 
p ipraveno k vyzvednutí. Toto platí pro jednotlivé doru ení. V p ípad  doru ování rozhodnutí ve ejnou 
vyhláškou se lh ta pro odvolání po ítá ode dne následujícího po 15. dnu vyv šení na ú ední desce v míst  
správního ú adu (na ú ední desce M stského ú adu v Moravské T ebové). 
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V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p edpisy 
nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo ízení, jež mu p edcházelo. 

V as podané a p ípustné odvolání má dle s ustanovením § 85 odst. 1 správního ádu odkladný ú inek. 

Stavební ú ad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doru í žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opat ený doložkou právní moci spolu s ov enou grafickou p ílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opat ený doložkou právní moci doru í, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu ú adu p íslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umíst ní 
stavby platí po dobu trvání stavby i za ízení, nedošlo-li z povahy v ci k jejich konzumaci. 

 
 
 
 
 

[otisk ú edního razítka] 
 Ing. Dušan  S e j b a l 

vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 

  
 
P ílohy rozhodnutí: 
• situa ní výkres . C3 – KOORDINA NÍ SITUACE 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 30 dn  na ú ední desce p íslušného obecního ú adu! 
 
Vyv šeno dne:      Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
Jméno, podpis, razítko     Jméno, podpis, razítko 
oprávn né osoby, která potvrzuje vyv šení  oprávn né osoby, která potvrzuje vyv šení 
 
 
Obdrží k vyv šení na ú ední desce: 

M stský ú ad Moravská T ebová 
Obecní ú ad D t ichov u Moravské T ebové 
Obecní ú ad Staré M sto 

 
 
Uvedený obecní ú ad se tímto žádá o: 
1. vyv šení tohoto rozhodnutí s potvrzením o dni vyv šení, 
2. sejmutí tohoto rozhodnutí po 30 dnech od vyv šení (den vyv šení se nepo ítá) s potvrzením o dni 

sejmutí, 
zaslání takto potvrzeného rozhodnutí zp t na M stský ú ad Moravská T ebová, odbor výstavby a 
územního plánování, nám. TGM 29, 571 01 Moravská T ebová 
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Obdrží: 
navrhovatelé (dodejky) 
1. MDS projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw 
 sídlo: Försterova .p. 175, 566 01  Vysoké Mýto-M sto 
 zastoupení pro: editelství silnic a dálnic R, Na Pankráci 56, 140 00  Praha 
2. Obec Staré M sto, IDDS: 46va5ez 
 sídlo: Staré M sto .p. 145, 569 32  Staré M sto u Mor.T ebové 
3. Obec D t ichov u Moravské T ebové, IDDS: z46a4kk 
 sídlo: D t ichov u Moravské T ebové .p. 82, 571 01  Moravská T ebová 1 
  
ostatní ú astníci (doru eno ve ejnou vyhláškou) 
4. Lesy eské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
5. Pardubický kraj, odbor majetkový, stavebního ádu a investic, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 530 02  Pardubice 2 
6. AGRONA Staré M sto, a.s., IDDS: ty9cnp3 
 sídlo: Staré M sto .p. 5, 569 32  Staré M sto u Mor.T ebové 
7. Státní pozemkový ú ad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká .p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
8. František Kaša, D t ichov u Moravské T ebové .p. 77, 571 01  Moravská T ebová 1 
9. eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
10. EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2 
11. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd lení majetkové správy, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice .p. 98, 533 53  Pardubice 19 
12. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: D eva ská .p. 932/11, Veve í, 602 00  Brno 2 
  
dot ené orgány 
13. M stský ú ad Moravská T ebová, orgán ochrany p írody a krajiny, nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, 
M sto, 571 01  Moravská T ebová 1 
14. M stský ú ad Moravská T ebová, orgán odpadového hospodá ství, nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, 
M sto, 571 01  Moravská T ebová 1 
15. M stský ú ad Moravská T ebová, orgán státní správy les , nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, M sto, 
571 01  Moravská T ebová 1 
16. M stský ú ad Moravská T ebová, vodoprávní ú ad, Nám. T. G. Masaryka 29, M sto, 571 01 
Moravská T ebová 1 
17. M stský ú ad Moravská T ebová, silni ní správní ú ad, nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, M sto, 571 
01  Moravská T ebová 1 
18. M stský ú ad Moravská T ebová, orgán státní památkové pé e, nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, 
M sto, 571 01  Moravská T ebová 1 
19. M stský ú ad Moravská T ebová, ú ad územního plánování, nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, M sto, 
571 01  Moravská T ebová 1 
20. Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem d lství - orgán ochrany p írody a 
krajiny, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 530 02  Pardubice 2 
21. Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství - silni ní správní ú ad, 
IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 530 02  Pardubice 2 
22. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a ÚP, IDDS: n75aau3 
 sídlo: náb eží Ludvíka Svobody .p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
23. Ministerstvo vnitra, odbor bezpe nostní politiky, odd lení obecní policie, zbraní a dopravního 
inženýrství, IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: Nad štolou .p. 936/3, 170 00  Praha 7-Holešovice 
24. Krajské editelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
 sídlo: Na Spravedlnosti .p. 2516, Zelené P edm stí, 530 02  Pardubice 2 
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25. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
 sídlo: U Divadla .p. 828, Zelené P edm stí, 530 02  Pardubice 2 
26. Hasi ský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého .p. 1526, Zelené P edm stí, 530 02  Pardubice 2 
27. Ministerstvo obrany R, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájm , IDDS: 
hjyaavk 
 sídlo: Tychonova .p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hrad any 
28. Agentura logistiky, Regionální st edisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Velké nám stí .p. 33, 500 03  Hradec Králové 3 
29. Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem d lství - orgán ochrany 
zem d lského p dního fondu, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 530 02  Pardubice 2 
  
ostatní (na v domí – doru eno ve ejnou vyhláškou) 
30. Ú ad pro civilní letectví R, Sekce letových standard , Odbor letiš  a leteckých staveb, Odd lení 
letiš , IDDS: v8gaaz5 
 sídlo: Letišt  Ruzyn , Ruzyn , 161 00 Praha 614 
31. Aeroklub Moravská T ebová, z.s., IDDS: qnh3wh8 
 sídlo: Staré M sto .p. 220, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
32. ZO SOP Rybák Svitavy, ZO eského svazu ochránc  p írody, IDDS: xhvk2vz 
 sídlo: Dimitrovova .p. 1962/29, P edm stí, 568 02  Svitavy 2 
 



C.   SITUAČNÍ VÝKRESY

C.3.KOORDINAČNÍ SITUACE 

PROVĚŘENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ DLE ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Napojení přístupu na pozemky (SO 150) na přeložku silnice III/36822

M 1:1000

Napojení sjezdu na přeložku silnice III/36822

Napojení polní cesty (SO 171) na přeložku silnice III/36822

Napojení polní cesty (SO 172) na přeložku silnice III/36822

Napojení přístupu na pozemky (SO 150) na přeložku silnice III/36822

JV-01

MDS PROJEKT s.r.o.

FÖRSTEROVA Č.P. 175

566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ

D35 OSTROV - STARÉ MĚSTO

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

D35 STARÉ MĚSTO


