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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 21.1.2019 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 

I/35 STARÉ M STO, P IPOJENÍ NA D35 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích:  

st. p. 30 (zastav ná plocha a nádvo í), st. p. 41/1 (zastav ná plocha a nádvo í), st. p. 41/2 (zastav ná 
plocha a nádvo í), st. p. 48 (zastav ná plocha a nádvo í), parc. . 50 (trvalý travní porost), parc. . 59/1 
(trvalý travní porost), parc. . 59/3 (zahrada), parc. . 60/3 (zahrada), parc. . 60/4 (zahrada), parc. . 60/9 
(zahrada), parc. . 63 (orná p da), parc. . 66 (orná p da), parc. . 257/1 (orná p da), parc. . 257/3 (orná 
p da), parc. . 258/3 (ostatní plocha), parc. . 287 (ostatní plocha), parc. . 305/6 (trvalý travní porost), 
parc. . 307 (lesní pozemek), parc. . 309/7 (ostatní plocha), parc. . 309/8 (ostatní plocha), parc. . 
309/11 (orná p da), parc. . 309/12 (orná p da), parc. . 309/13 (orná p da), parc. . 309/14 (ostatní 
plocha), parc. . 309/15 (ostatní plocha), parc. . 309/16 (ostatní plocha), parc. . 309/17 (ostatní plocha), 
parc. . 309/18 (ostatní plocha), parc. . 309/19 (ostatní plocha), parc. . 310 (trvalý travní porost), parc. 
. 311 (zahrada), parc. . 312 (ostatní plocha), parc. . 313 (ostatní plocha), parc. . 314 (ostatní plocha), 

parc. . 315 (zahrada), parc. . 316/1 (trvalý travní porost), parc. . 317 (ostatní plocha), parc. . 318 (orná 
p da), parc. . 319 (lesní pozemek), parc. . 320 (ostatní plocha), parc. . 322 (ostatní plocha), parc. . 
324/3 (trvalý travní porost), parc. . 324/6 (ostatní plocha), parc. . 324/7 (ostatní plocha), parc. . 324/8 
(ostatní plocha), parc. . 324/9 (ostatní plocha), parc. . 324/10 (ostatní plocha), parc. . 324/11 (ostatní 
plocha), parc. . 324/13 (ostatní plocha), parc. . 324/14 (trvalý travní porost), parc. . 324/15 (trvalý 
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travní porost), parc. . 324/16 (ostatní plocha), parc. . 324/17 (ostatní plocha), parc. . 324/19 (ostatní 
plocha), parc. . 324/20 (ostatní plocha), parc. . 324/21 (ostatní plocha), parc. . 324/22 (ostatní plocha), 
parc. . 324/25 (orná p da), parc. . 324/26 (orná p da), parc. . 324/27 (orná p da), parc. . 324/28 (orná 
p da), parc. . 324/29 (orná p da), parc. . 324/30 (orná p da), parc. . 329 (lesní pozemek), parc. . 331 
(ostatní plocha), parc. . 332 (lesní pozemek), parc. . 333 (lesní pozemek), parc. . 334 (ostatní plocha), 
parc. . 336 (ostatní plocha), parc. . 338 (ostatní plocha), parc. . 342 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Borušov, 

parc. . 1112 (ostatní plocha), parc. . 1133 (ostatní plocha), parc. . 1149 (ostatní plocha), parc. . 1180 
(orná p da), parc. . 1182 (ostatní plocha), parc. . 1183 (trvalý travní porost), parc. . 1184 (trvalý travní 
porost), parc. . 1185 (trvalý travní porost), parc. . 1186 (trvalý travní porost), parc. . 1187 (trvalý travní 
porost), parc. . 1188 (ostatní plocha), parc. . 1189 (ostatní plocha), parc. . 1199 (trvalý travní porost), 
parc. . 1200 (orná p da), parc. . 1206 (trvalý travní porost), parc. . 1208 (ostatní plocha), parc. . 1209 
(orná p da), parc. . 1210 (vodní plocha), parc. . 1211 (orná p da), parc. . 1213 (ostatní plocha), parc. 
. 1214 (ostatní plocha), parc. . 1215 (trvalý travní porost), parc. . 1220 (orná p da), parc. . 1221 (orná 

p da), parc. . 1222 (trvalý travní porost), parc. . 1223 (orná p da), parc. . 1224 (trvalý travní porost), 
parc. . 1225 (orná p da), parc. . 1226 (orná p da), parc. . 1229 (orná p da), parc. . 1230 (orná p da), 
parc. . 1231 (orná p da), parc. . 1232 (orná p da), parc. . 1233 (orná p da), parc. . 1234 (orná p da), 
parc. . 1236 (ostatní plocha), parc. . 1237 (ostatní plocha), parc. . 1238 (trvalý travní porost), parc. . 
1239 (orná p da), parc. . 1242 (orná p da), parc. . 1243 (trvalý travní porost), parc. . 1244 (orná p da), 
parc. . 1245 (orná p da), parc. . 1251 (orná p da), parc. . 1252 (orná p da), parc. . 1261 (orná p da), 
parc. . 1262 (orná p da), parc. . 1265 (orná p da), parc. . 1281 (ostatní plocha) v katastrálním území 
D t ichov u Moravské T ebové, 

parc. . 2150 (orná p da), parc. . 2164 (trvalý travní porost), parc. . 2165 (orná p da), parc. . 2173 
(trvalý travní porost), parc. . 2174 (trvalý travní porost), parc. . 2175 (ostatní plocha), parc. . 2176 
(lesní pozemek), parc. . 2187 (ostatní plocha), parc. . 2188 (orná p da), parc. . 2189 (trvalý travní 
porost), parc. . 2190 (trvalý travní porost), parc. . 2202 (orná p da), parc. . 2206 (lesní pozemek), parc. 
. 2208 (trvalý travní porost), parc. . 2209 (lesní pozemek), parc. . 2211 (ostatní plocha), parc. . 2212 

(lesní pozemek), parc. . 2486 (lesní pozemek), parc. . 2487 (trvalý travní porost), parc. . 2488 (ostatní 
plocha), parc. . 2489 (ostatní plocha), parc. . 2490 (ostatní plocha), parc. . 2491 (ostatní plocha), parc. 
. 2682 (ostatní plocha), parc. . 2683 (ostatní plocha), parc. . 2684 (ostatní plocha), parc. . 2685 

(ostatní plocha), parc. . 2686 (vodní plocha), parc. . 2687 (ostatní plocha), parc. . 2688 (ostatní 
plocha), parc. . 2689 (ostatní plocha), parc. . 2690 (ostatní plocha), parc. . 2691 (ostatní plocha), parc. 
. 2692 (ostatní plocha), parc. . 2693 (ostatní plocha), parc. . 2694 (ostatní plocha), parc. . 2695 

(ostatní plocha), parc. . 2696 (ostatní plocha), parc. . 2697 (ostatní plocha), parc. . 2698 (ostatní 
plocha), parc. . 2699 (ostatní plocha), parc. . 2700 (ostatní plocha), parc. . 2701 (ostatní plocha), parc. 
. 2702 (ostatní plocha), parc. . 2704 (ostatní plocha), parc. . 2706 (ostatní plocha), parc. . 2711 

(ostatní plocha), parc. . 2712 (ostatní plocha), parc. . 2713 (ostatní plocha), parc. . 2714 (ostatní 
plocha), parc. . 2715 (ostatní plocha), parc. . 2716 (ostatní plocha), parc. . 2718 (ostatní plocha), parc. 
. 2719 (ostatní plocha) v katastrálním území Gruna.  

 

Druh a ú el umis ované stavby: 

- Novostavba ve ejné dopravní infrastruktury – propojení plánované dálnice D35 (v km 91,526) se 
stávající silnicí I/35.  

- 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 
územní plány obcí D t ichov u Moravské T ebové, Gruna a Borušov), 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 objekty: 

000 OBJEKTY P ÍPRAVY STAVENIŠT  

SO 020 P íprava území  

100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 101 I/35 p ivad   

SO 102 Úprava stávající I/35  
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SO 110 Napojení na silnici I/35  

SO 120 P eložka silnice III/36820 v km 2,100  

SO 121 P eložka silnice III/36820 (napojení na I/35)  

SO 122 P eložka silnice III/31519 (napojení na III/36820)  

SO 123 Napojení plochy pro autobusovou zastávku  

SO 140 Sjezd k RN v km 0,750  

SO 141 Sjezd k RN v km 1,400  

SO 150 Úprava stávající polní cesty v km 0,750  

SO 151 Úprava stávající polní cesty v km 1,390  

SO 152 Úprava stávajících polních cest podél Bílého potoka  

SO 153 P ístupy na pozemky v KÚ D t ichov u Moravské T ebové  

SO 154 P ístupy na pozemky v KÚ Borušov  

SO 155 P ístupy na pozemky v KÚ Gruna  

SO 170 Provizorní komunikace  

SO 180 P echodné dopravní zna ení na silnici I/35  

SO 181 P echodné dopravní zna ení na ostatních komunikacích  

SO 190 Definitivní dopravní zna ení na p ivad i a I/35  

SO 191 Definitivní dopravní zna ení na ostatních komunikacích  

200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

SO 201 Most na p ivad i I/35 p es polní cesty a Bílý potok v km 0,400  

SO 202 Most na p ivad i I/35 p es polní cestu v km 0,750  

SO 203 Most na p ivad i I/35 p es polní cestu v km 1,390  

SO 220 Most na silnici III/36820 p es p ivad  I/35 v km 2,100  

SO 240 Most na silnici III/36820 p es Borušovský potok v km 0,090  

300 VODOHOSPODÁ SKÉ OBJEKTY 

SO 340 Reten ní nádrž v km 0,750  

SO 341 Reten ní nádrž v km 1,400  

SO 360 P eložka vodovod   

SO 380 Oprava meliorací  

400 ELEKTRO A SD LOVACÍ OBJEKTY 

(SO 410 P eložka venkovního vedení VN ( EZ) - km 1,03 až 1,83 EZ distribuce a.s.) 

-objekt není náplní této projektové dokumentace, je ešen samostatn  

SO 460 P eložka kabel  CETIN podél sil. I/35 a III/36820  

SO 490 P ípojka vedení NN pro systém DIS-SOS (Borušov)  

SO 491 Systém DIS-SOS - kabelové vedení  

SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy  

SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely  

SO 495 Systém DIS-SOS – meteostanice  

SO 496 Systém DIS-SOS - automatické s íta e  

SO 497 Systém DIS-SOS - kamerový dohled  

SO 498 Systém DIS-SOS - optické kabely SD  

SO 499 Dálni ní informa ní systém DIS  

500 PLYNOVODY 

SO 510 P eložka VTL plynovodu DN350  

800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

SO 801 Vegeta ní úpravy  

SO 830 Rekultivace ploch do asného záboru  
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SO 831 Rekultivace ploch stávajících komunikací  

SO 860 Ochranné oplocení 

 

Umíst ní stavby na pozemcích: 

- st. p. 30, 41/1, 41/2, 48, parc. . 50, 59/1, 59/3, 60/3, 60/4, 60/9, 63, 66, 257/1, 257/3, 258/3, 287, 
305/6, 307, 309/7, 309/8, 309/11, 309/12, 309/13, 309/14, 309/15, 309/16, 309/17, 309/18, 309/19, 
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 317, 318, 319, 320, 322, 324/3, 324/6, 324/7, 324/8, 324/9, 
324/10, 324/11, 324/13, 324/14, 324/15, 324/16, 324/17, 324/19, 324/20, 324/21, 324/22, 324/25, 
324/26, 324/27, 324/28, 324/29, 324/30, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 342 v katastrálním území 
Borušov, 

- parc. . 1112, 1133, 1149, 1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1199, 1200, 1206, 
1208, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1229, 1230, 
1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1242, 1243, 1244, 1245, 1251, 1252, 1261, 1262, 
1265, 1281 v katastrálním území D t ichov u Moravské T ebové,  

- parc. . 2150, 2164, 2165, 2173, 2174, 2175, 2176, 2187, 2188, 2189, 2190, 2202, 2206, 2208, 2209, 
2211, 2212, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 
2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2706, 2711, 
2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2719 v katastrálním území Gruna. 

 

Ur ení prostorového ešení stavby: 

- Stavba se napojuje na navrženou stavbu D35, Staré M sto v km 91,526. Stavba má za úkol propojit 
stávající I/35 s dálnicí D35 a plní tudíž funkci dálni ního p ivad e. Po dobu, než prob hne dostavba 
D35 bude p ivad  p evád t veškerou dopravu z D35 na stávající I/35, po které bude dále p evedena 
dle dopravních model  zejména ve sm ru na Mohelnici do místa napojení již existujícího úseku 
dálnice D35.  

- Komunikace je orientovaná od severu k jihu a od za átku ke konci úseku pozvolna klesá. 
Komunikace na své délce p ekonává jeden vodní tok, jedná se o Bílý potok ve správ  povodí 
Moravy. Tento vodní tok a dv  p ilehlé cesty p ekonává mostní objektem. Mostní objekty na objektu 
p ivad e jsou celkem 3. První je v km 0,400 p ekonává údolí s výše jmenovaným Bílým potokem a 
dvojicí polních cest. Druhý je v km 0,750 p ekonává údolí, jímž vede další polní cesta. T etí je v km 
1,390 a p ekonává t etí údolí, jimž jako v p edchozích p ípadech vede také polní cesta.  

- P ivad  se v km 2,100 k íží se silnicí III/36820. Silnice III/36820 je v míst  k ížení v i p ivad i 
nakolmena a p ekra uje ho pomocí mostního objektu. Komunikace v p ímém sm ru pokra uje do 
km 2,590, kde je silnice zaslepena pro eventuální další pokra ování dále na jih. V km 2,440 se od 
p ímého sm ru silnice odd luje vpravo odbo ující v tev, která p echází v levostranný oblouk, v 
n mž se p ivad  napojuje na stávající silnici I/35 již v katastrálním území Borušov.  

- Dojde k úprav  stávající I/35 vyvstávající z toho, že nov  p ivedená komunikace bude tvo it hlavní 
komunikaci sm rem na Mohelnici. Sm r na Moravskou T ebovou se stane vedlejší komunikací, z 
toho d vodu je navrženo vyosení z p ímého sm ru a napojení kolmo na levostranný oblouk hlavní 
trasy. Toto je pouze do asný stav do dostavby D35 do Mohelnice, pak je t eba k ížení p ed lat a 
hlavní sm r pak bude od D35 na Mohelnici, toto odpovídá dopravním model m budoucích intenzit.  

- P estavba stykové k ižovatky mezi I/35 a p ivad em bude náplní projektové dokumentace "D35 
Staré M sto - Maletín". Kv li blízkosti stávající stykové k ižovatky mezi I/35 a III/36820 a nov  
vzniklým k ížením p ivad e a I/35 je navržena p eložka silnice III/36820 dále ve sm ru Mohelnice. 
III/36820 bude p eložena do své prap vodní polohy. V této oblasti se zlepší výškové ešení 
stávajícího k ížení III/36820 a III/31519. Niveleta III/36820 se v k ižovatce a p ilehlém okolí sníží, 
ímž umožní plynulejší p ipojení III/31519. Stávající stoupání III/31519 p ed k ižovatkou se 

roztáhne do délky a vznikne tak plynulé pozvolné stoupání oproti krátkému prudkému, které se na 
silnice vyskytuje ve stávajícím stavu.  

- V rámci tohoto projektu se zruší stávající nebezpe né zastávky na I/35 (Borušov, odb.) a nahradí se 
jednou s to nou p imknutou blíže k Borušovu, p ístupnou po nov  p eložené silnici III/36820 cca 
220 m od I/35. V rámci objektu zastávky se zbudují i p ístupové chodníky.  
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- Sou ástí návrhu nové komunikace je vy ešení p ístup  na stávající zem d lské pozemky. Jsou 

navrženy nové s hlavní trasou soub žné polní cesty, které pot ebné p ístupy zajiš ují. Migrace zv e 
je umožn na v oblasti navržených most  a pro tyto ú ely navrženými propustk . 

- Odvodn ní komunikace je zajišt no silni ními p íkopy sbírající vodu z t lesa komunikace a 
p ivád jící k mostním objekt m. Pod prvním mostem je voda po p e išt ní v odlu ova ích lehkých 
kapalin p ivedena do protékajícího Bílého potoka. Pod druhým mostem je voda z p íkop  po 
p e išt ní v odlu ova i lehkých kapalin a zdržení v reten ní nádrži p ivedena do p íkopu 
vybudovaného podél procházející polní cesty ústícího op t do Bílého potoka. Osazená reten ní nádrž 
chránící obec v p ípad  p ívalu nadm rných srážek. Pod t etím mostem je op t voda z p íkop  
p ivedena do p íkopu vybudovaného podél probíhající polní cesty, který ústí do levostranného 
p ítoku Bílého potoka. I v tomto p ípad  je voda nejprve p e išt na v odlu ova i ropných látek a 
zdržena v reten ní nádrži chránící obec v p ípad  p ívalu nadm rných srážek. Od t etího mostu je 
voda odvád na ke stávající I/35, kde je po p e išt ní v deš ové usazovací nádrži prost ednictvím 
drobných úprav zaúst na do stávajícího systému odvodn ní a prost ednictvím n ho zavedena do 
Borušovského potoka. Zaúst ní do stávajících vodote í spl uje pot ebné standardy. Voda z 
navržených komunikací je p e išt na celkem v jedné deš ové usazovací nádrži osazené za 
k ižovatkou s I/35 ve sm ru na Moravskou T ebovou a šesti menších odlu ova ích lehkých kapalin 
do kterých je voda sm rovaná p es lapa  splavenin s kalovou jímkou. 

- Základní charakteristiky stavby: 

kategorie hlavní trasy S11,5/90 s rozší enou zpevn nou krajnicí (ší ka zpevn ného 10,75 m) 

kategorie p eložek silnic III. t ídy   S6,5/50 

kategorie polních cest    P4/20 

délka hlavní trasy     0,487km (rampa budoucí MUK Staré M sto – východ) 

2,390km (p ímá trasa p ivad e) z toho využito 2,058km, 

zbytek p ipraven pro budoucí pokra ování 

0,800km (rampa p ed napojením na D35) 

0,398km (v trase stávající I/35 sm r Mohelnice) 

Celkem pro provoz v této fázi   3,743 km 

Celkem nov  vystav no    3,677 km 

délka p eložek silnice I. t ídy   0,260 km (stávající I/35 od Mor. T ebové) 

délka p eložek silnic III. t ídy   0,636 + 0,228=0,864 km (III/36820) 

0,063 km (III/31519) 

po et k ižovatek hlavní trasy   1 (I/35) 

k ižovatky p ekládaných komunikací  2 (III/36820 s III/31519, III/36820 s I/35) 

po et mostních objekt  na hlavní trase  3 

po et mostních objekt  p ekládaných komunikací  2 (III/36820) 

odpo ívky      0 

 

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 st. p. 30, 
41/1, 41/2, 48, parc. . 50, 59/1, 59/3, 60/3, 60/4, 60/9, 63, 66, 257/1, 257/3, 258/3, 287, 305/6, 307, 
309/7, 309/8, 309/11, 309/12, 309/13, 309/14, 309/15, 309/16, 309/17, 309/18, 309/19, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316/1, 317, 318, 319, 320, 322, 324/3, 324/6, 324/7, 324/8, 324/9, 324/10, 
324/11, 324/13, 324/14, 324/15, 324/16, 324/17, 324/19, 324/20, 324/21, 324/22, 324/25, 324/26, 
324/27, 324/28, 324/29, 324/30, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 342 v katastrálním území 
Borušov, parc. . 1112, 1133, 1149, 1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1199, 
1200, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 
1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1242, 1243, 1244, 1245, 1251, 1252, 
1261, 1262, 1265, 1281 v katastrálním území D t ichov u Moravské T ebové, parc. . 2150, 2164, 
2165, 2173, 2174, 2175, 2176, 2187, 2188, 2189, 2190, 2202, 2206, 2208, 2209, 2211, 2212, 2486, 
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2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 
2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 2706, 2711, 2712, 2713, 2714, 
2715, 2716, 2718, 2719 v katastrálním území Gruna budou p ímo dot eny vlivy navrhované stavby. 

 

II. Stanoví podmínky pro umíst ní stavby: 

1. Stavba bude umíst na na pozemcích st. p. 30, 41/1, 41/2, 48, parc. . 50, 59/1, 59/3, 60/3, 60/4, 60/9, 
63, 66, 257/1, 257/3, 258/3, 287, 305/6, 307, 309/7, 309/8, 309/11, 309/12, 309/13, 309/14, 309/15, 
309/16, 309/17, 309/18, 309/19, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 317, 318, 319, 320, 322, 324/3, 
324/6, 324/7, 324/8, 324/9, 324/10, 324/11, 324/13, 324/14, 324/15, 324/16, 324/17, 324/19, 324/20, 
324/21, 324/22, 324/25, 324/26, 324/27, 324/28, 324/29, 324/30, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 
342 v katastrálním území Borušov, parc. . 1112, 1133, 1149, 1180, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 
1187, 1188, 1189, 1199, 1200, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1220, 1221, 1222, 
1223, 1224, 1225, 1226, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1242, 1243, 
1244, 1245, 1251, 1252, 1261, 1262, 1265, 1281 v katastrálním území D t ichov u Moravské 
T ebové, parc. . 2150, 2164, 2165, 2173, 2174, 2175, 2176, 2187, 2188, 2189, 2190, 2202, 2206, 
2208, 2209, 2211, 2212, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 
2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2704, 
2706, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2718, 2719 v katastrálním území Gruna 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. . 1532-17-2, 
03/2018), 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 8.3.2018 vydaného pod zn. 0803 POS JP 
2018: 

- 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). 

Stanovisko GasNet, s.r.o. v zastoupení GridServices, s.r.o. vydané pod zn. 5001704457 ze dne 
13.4.2018 a ze dne 21.3.2019 vydané pod zn. 5001879296. 

Sd lení EZ Distribuce, a. s. ze dne 12.11.2018 vydané pod zn. 0101016654, ze dne 15.11.2018 
vydané pod zn. 1101388637, ze dne 15.11.2018 vydané pod zn. 1101388659 a ze dne 24.1.2019 
vydané pod zn. 0101048266. 
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Vyjád ení s podmínkami Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 28.2.2018 vydané pod 
zn. SUSPK/1046/2018. 

6. P ed vlastní realizací stavby bude upraven užívací vztah k pozemk m parc. . 2187, 2211, 2684, 
2696 2699, 2704, 2714 v katastrálním území Gruna v souladu s § 19, 26, 27 a 55 zákona . 219/2000 
Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupováním v právních vztazích. Výzvu k uzav ení 
smlouvy p edloží žadatel – investor písemn  Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových. 

7. Nejpozd ji p ed vlastní realizací stavby uzav e žadatel – navrhovatel se Státním pozemkovým 
ú adem k pozemku parc. . KN 1242 v katastrálním území D t ichov u Moravské T ebové smlouvu 
o provedení stavebního zám ru – do asný zábor a po skon ení innosti uvede na vlastní náklady 
pozemek do p vodního stavu. 
Nejpozd ji p ed vlastní realizací stavby uzav e žadatel – navrhovatel se Státním pozemkovým 
ú adem k pozemk m parc. . KN 309/8, 309/12, 309/14, 309/15, 309/16 a 309/17 v katastrálním 
území Borušov a parc. . KN 1211, 1223, 1242 v katastrálním území D t ichov u Moravské T ebové 
smlouvu o provedení stavebního zám ru – trvalý zábor a po skon ení stavební innosti obratem 
požádá o p evod zastav ných pozemk . 

8. Sou ástí projektové dokumentace ke stavebnímu ízení bude aktualizovaná hluková studie, která 
bude hodnotit hlu nost ze všech liniových zdroj  hluku, tj. D35 v etn  stávající I/35 (v etn  snížené 
intenzity po p evedení dopravy) a dopravní zát že na stávajících obecních komunikacích a 
komunikacích III. t ídy. 
V aktualizované hlukové studii bude konkretizován postup k dodržení hygienického limitu v no ní 
dob  v chrán ném venkovním prostoru stavby Gruna . p. 60. 

9. P i zpracování dalšího stupn  projektové dokumentace budou dodrženy podmínky ve stanoviscích 
Krajského editelství policie Pardubického kraje, územního odboru Svitavy, dopravního inspektorátu 
ze dne 16.7.2018 vydané pod . j. KRPE-53274-1/ J-2018-170906 a ze dne 9.8.2018 vydané pod . 
j. KRPE-53231-1/ J-2018-1700DP.   

10. 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 12.10.2018 pod . j. MUMT 
27936/2018: 

a) Stavba bude realizována podle p edloženého návrhu. 

b) 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.  

c) 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. 

d) 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. 

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

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

g) Skládky a deponie zemin a materiál  budou situovány mimo pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
mimo pozemky do asn  nebo trvale od até z pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa.  

11. Budou dodrženy podmínky v souhlasu k trvalému a do asnému odn tí pozemk  ze ZPF vydaném 
Ministerstvem životního prost edí, pracovišt m Hradec Králové – orgánem ochrany zem d lského 
p dního fondu ze dne 5.12.2018 pod  j. MZP/2018/550/1564, spis. zn. ZN/MZP/2018/550/196: 

a) P ed zapo etím prací budou v terénu z eteln  vyty eny hranice odnímaných ploch zem d lské 
p dy v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 
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b) Na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad žadatele skrývka kulturních 

vrstev p dy. Celková kubatura skrývky u trvalého odn tí dosáhne objemu 54 406 m3, kubatura 
skrývky u do asného odn tí nad 1 rok dosáhne objemu 546 m3. 

Mocnost skrývky se stanoví v trase zám ru dle stani ení budovaného úseku I/35* takto: 
91,000 – 91,380 km: 30 cm 
91,380 – 0,190 km: 35 cm 
0,190 – 0,380 km: 30 cm 
0,380 – 0,805 km: 35 cm 
0,805 – 2,020 km: 30 cm 
2,020 – 2,465 km: 35 cm 
2,465 – 3,320 km: 30 cm 

*úsek 91,00 – 91,380 km je stani ení ásti trasy D35, na ní navazuje trasa p ivad e I/35 – 
stani ení 0,000 do 3,325 km. 
Mocnost skrývky na související p eložce silnice III/36822 (stani ení 0,000 – 1,005 km) se stanoví 
takto: 

0,000 – 0,255 km: 25 cm 
0,255 km – 1,005 km: 30 cm 

c) Zahájení skrývky kulturních vrstev p dy bude v p edstihu písemn  oznámeno orgánu ochrany PF 
Ministerstva životního prost edí (odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, Hradec 
Králové). 

d) Kulturní vrstvy p dy v objemu 25 197 m3 budou využity p i kone ných terénních úpravách pro 
ohumusování v mocnosti max. 0,2 m. Zbylé kulturní vrstvy v objemu 29 209 m3 budou ihned 
rozváženy a rozprost eny na zem d lské pozemky (p dní bloky) v k. ú. Staré M sto u Moravské 
T ebové, D t ichov u Moravské T ebové, Borušov, Linhartice. Jedná se o tyto p dní bloky: U 
ASB, U vápna, Za Vaší kem, Naproti sadu, Na 117. Kulturní vrstvy budou rozprost eny v 
mocnosti 0,15 m. 

Písemný souhlas uživatele uvedených pozemk  (AGRONA Staré M sto, a. s.) k rozprost ení 
kulturních vrstev je sou ástí spisu, seznam jednotlivých parcel je uveden v p íloze tohoto 
souhlasu. 

e) Kulturní vrstvy p dy, které nebudou ihned využity k ozelen ní nebo rozprost ení na výše 
uvedené pozemky, budou do asn  deponovány na pozemcích p. . 1112, 1180, 1183, 1184, 1185, 
1187, 1199, 1206, 1209, 1220, 1221, 1222, 1236, 1237, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1242, 
1243, 1244, 1245, 1252, 1261 v k. ú. D t ichov u Moravské T ebové, a na pozemku p. . 334 v k. 
ú. Borušov. P da bude tvarována do figury o výšce max. 3 m, se sklonem svah  1:2, bude 
chrán na p ed znehodnocením a ztrátami. 

f) Nejpozd ji 30 dn  p ed kolauda ním ízením p edloží žadatel orgánu ochrany ZPF Ministerstva 
životního prost edí (odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, Hradec Králové) doklady 
o zp sobu využití a následném rozprost ení ur eného množství kulturních vrstev p dy.  

g) O všech innostech souvisejících se skrývkou, p emis ováním, rozprost ením i jiným využitím 
kulturních vrstev p dy bude veden protokol (pracovní deník), v n mž budou uvedeny všechny 
skute nosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a ú elnosti využití t chto vrstev v 
souladu s § 10 vyhlášky . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany 
zem d lského p dního fondu. Tento doklad bude p edložen orgán m ochrany ZPF p i p ípadné 
kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu.  

h) Sou ástí dokumentace pro ízení dle zvláštních právních p edpis  bude podrobný návrh na 
využití kulturních vrstev p dy, který bude obsahovat zp esn nou bilanci skrývek, plán jejího 
odvozu a rozprost ení na jednotlivé pozemky.  

i) Bude zajišt n p ístup k okolním zem d lským pozemk m. V p ípad  likvidace nebo narušení 
p ístupových cest k t mto pozemk m žadatel zajistí na vlastní náklad vyhovující p ístup na 
okolní zem d lské pozemky. 

j) Žadatel provede vhodná opat ení k zachování vodního režimu na okolních pozemcích. V p ípad  
p erušení stávajících meliorací budou meliorace podchyceny a svedeny do nového 
odvod ovacího drénu.  

k) Dojde-li vlivem realizace zám ru k nep íznivému ovlivn ní okolních pozemk  nebo za ízení na 
nich vybudovaných, zajistí žadatel na sv j náklad provedení nápravných opat ení. V p ípad  
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pot eby zajistí žadatel na vlastní náklad zpracování projektu pozemkových úprav a jeho realizaci 
tak, aby v d sledku realizace zám ru nevznikaly neobhospoda ovatelné nebo nep ístupné 
pozemky.  

l) Žadatel u iní opat ení, aby b hem realizace zám ru nedošlo ke kontaminaci p dy. 

 

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 Borušov, Borušov 60, 571 01 Borušov 
Obec D t ichov u Moravské T ebové, D t ichov u Moravské T ebové 82, 571 01 D t ichov u 
Moravské T ebové 
Obec Gruna, Gruna 66, 571 01 Gruna 
M sto Moravská T ebová, nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, M sto, 571 01  Moravská T ebová 1 
Státní pozemkový ú ad, Husinecká .p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Pardubický kraj, Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 532 11  Pardubice 2 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice .p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Vlasta Konderlová, Nýdek .p. 24, 739 95  Byst ice nad Olší 
Marie Spá ilová, Na Výsluní .p. 842, Žichlínské P edm stí, 563 01  Lanškroun 
AGRONA Staré M sto, a.s., Staré M sto .p. 5, 569 32  Staré M sto u Mor.T ebové 
OMT - Obalovna Moravská T ebová, Borušov .p. 1, 571 01  Moravská T ebová 1 
Martin Driml, T eba ov .p. 186, 569 33  T eba ov 
Petr Kudla, Nejedlého .p. 1480/8, P edm stí, 568 02  Svitavy 2 
Stanislav Dobrozemský, Slatina .p. 9, 569 43  Jeví ko 
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Rašínovo náb eží .p. 390/42, Praha 2-Nové 
M sto, 128 00  Praha 28 
Ing. Jan Mat jka, Skuherského .p. 1327/25, eské Bud jovice 3, 370 01  eské Bud jovice 1 
Irena Rozsypalová, Tatenice .p. 195, 561 31  Tatenice 
Radek Tatí ek, Borušov .p. 35, 571 01  Moravská T ebová 1 
Zden k Hédl, Linhartice .p. 174, 571 01  Moravská T ebová 1 
Lesy eské republiky, s.p., P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové  
Jaroslav Hofman, D t ichov u Moravské T ebové .p. 31, 571 01  Moravská T ebová 1 
František Zbytovský, D t ichov u Moravské T ebové .p. 68, 571 01  Moravská T ebová 1 
Ji í Kvapil, D t ichov u Moravské T ebové .p. 25, 571 01  Moravská T ebová 1 
Tomáš Novotný, D t ichov u Moravské T ebové .p. 64, 571 01  Moravská T ebová 1 
Ji ina Medková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 32, 571 01  Moravská T ebová 1 
Povodí Moravy, s.p., D eva ská .p. 932/11, Veve í, 602 00  Brno 2 
Antonín Parolek, Kostomlaty pod ípem .p. 158, 413 01  Roudnice nad Labem 
Ing. Pavel Adamec, D t ichov u Moravské T ebové .p. 98, 571 01  Moravská T ebová 1 
Ji í Adamec, D t ichov u Moravské T ebové .p. 94, 571 01  Moravská T ebová 1 
Libuše Žáková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 21, 571 01  Moravská T ebová 1 
Pavel Mi ín, Jahodová .p. 1330/77, Praha 10-Záb hlice, 106 00  Praha 106 
Žaneta Hudriková, Zimmlerova 21, Záb eh, 700 30  Ostrava 30 
Josef Dokoupil, Sušice .p. 53, 571 01  Moravská T ebová 1 
Pavel Buriánek, Staré M sto .p. 224, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
Alena Haluzová, Jina ovice .p. 152, 664 34  Ku im 
Mgr. Jaroslav Jar šek, Tyršova .p. 1068/27, P edm stí, 571 01  Moravská T ebová 1 
Ludmila Holá, Habánská .p. 32/1, 696 01  Rohatec 
Tomáš Janák, Martinice .p. 11, 594 01  Velké Mezi í í 
Ivana Janáková, Martinice .p. 11, 594 01  Velké Mezi í í 
Iveta Kuncová, D t ichov u Moravské T ebové .p. 4, 571 01  Moravská T ebová 1 
Zden k Krones, Borušov .p. 53, 571 01  Moravská T ebová 1 
Jaroslav Holý, Ke Koupališti .p. 523/20, 789 83  Loštice 
Alena Štefková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 6, 571 01  Moravská T ebová 1 
Pavel Halva, D t ichov u Moravské T ebové .p. 47, 571 01  Moravská T ebová 1 
Josef Skalník, D t ichov u Moravské T ebové .p. 8, 571 01  Moravská T ebová 1 
Vít Šime ek, Staré M sto .p. 3, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
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Ing. Ji í Kone ný, Staré M sto .p. 185, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
Ing. Karel Pant ek, Šmilovského .p. 323/20, Slatina, 627 00  Brno 27 
Ing. Tomáš Pant ek, Foltýnova .p. 1026/14, Bystrc, 635 00  Brno 35 
Bc. Alena Homolová, Langrova .p. 829/29, Slatina, 627 00  Brno 27 
Roman Zezula, Svojanov .p. 7, Borušov, 571 01  Moravská T ebová 1 
VHOS, a. s., Nádražní .p. 1430/6, P edm stí, 571 01  Moravská T ebová 1 
GasNet, s.r.o., Klíšská .p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 

Od vodn ní: 

Dne 21.1.2019 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 20.2.2019 pod .j. MUMT 05713/2019 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  na ídil k projednání žádosti ve ejné ústní jednání na den 25.3.2019 (pond lí) v 
10:00 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 26.3.2019 do 1.4.2019. 

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 obsahovala údaje o žadateli, o p edm tu územního ízení a o ve ejném ústním jednání. 
Sou ástí informace bylo grafické vyjád ení zám ru, z n hož šlo vyvodit architektonickou a urbanistickou 
podobu zám ru a jeho vliv na okolí. V územním 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 
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-
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Mohelnice-Olomouc-P erov ve vazb  na p ipravovanou na dálnici II. t ídy D35. Navrhovaným zám rem 
je propojení dálnice D35 na stávající silnici I/35. 

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 D02. 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) D t ichov u Moravské T ebové v koridoru ve ejn  
prosp šné stavby VD2, 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 nevyplývají žádné jiné podmínky ani 
požadavky na p edm tný zám r.  Stavební zám r se nachází podle ÚP Gruna v koridoru stávající silnice 
I. t ídy I/35 Moravská T ebová – Mohelnice. Do katastrálního území Gruna nezasahuje hlavním 
objektem. Z ÚP Gruna nevyplývají žádné jiné podmínky ani požadavky na p edm tný zám r. Protože 
stavební zám r je pouze z ásti v souladu s ÚP Borušov ( ástí zasahuje mimo koridor ve ejn  prosp šné 
stavby), musí být provedena zm na ÚP Borušov, ve které bude koridor dálnice II. t ídy D43 upraven tak, 
aby byl výše uvedený zám r v souladu s platnou ÚP.  

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 – po zvážení všech vliv  zám ru ve vztahu ke složkám životního 
prost edí (vodní hospodá ství, ochrana ZPF, ochrana p írody a krajiny, ochrana ovzduší, odpadového 
hospodá ství a lesního hospodá ství), z hlediska ochrany ve ejného zdraví, dalších ve ejných zájm , 
s ohledem na rozsah vliv  (zasažené území a populace), povahu vliv  vzhledem k jejich p esahu státních 
hranic, velikosti a komplexnosti vliv , pravd podobnosti vliv , dobu trvání, etnosti a vratnosti vliv , a 
po záv ru, že zám r, jehož vlivy nep esahují hranice eské republiky, nemá významný vliv na životní 
prost edí, nebyl dále posuzován podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o 
zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na životní prost edí), ve zn ní 
pozd jších p edpis . 

Ochrana p írody a krajiny – zám r je považován za takový, jehož realizace má vliv pouze na místo 
vlastní realizace zám ru a bezprost ední okolí. Zám r se nachází v dostate né vzdálenosti od evropsky 
významné lokality Rychnovský vrch a pta í oblasti Kralický Sn žník, p i emž mezi zám rem a 
lokalitami se nachází lesy, louky, vodní toky, komunikace a sídelní útvary. Orgán ochrany p írody – 
Krajský ú ad Pardubického kraje rozhodnutím ze dne 21.11.2018 pod . j. 79427/2018/OŽPZ/Si povolil 
výjimku ze základních podmínek ochrany zvlášt  chrán ných druh  živo ich . Zájmy ve ejného zdraví 
(prokazatelné snížení emisí do ovzduší a snížení hladin hluku), zájem na ve ejné bezpe nosti (bezpe né 
p evedení dopravy z D35 na I/35, snížení nehodovosti v obcích, jimiž prochází stávající I/35) a jiné 
naléhavé d vody p evažujícího ve ejného zajmu (vytvo ení základní dopravní kostry Pardubického 
kraje), jsou d vody uvedené v ustanovení § 56 odst. 2 zákona o ochran  p írody, pro které m že orgán 
ochrany p írody výjimku ze základních ochranných podmínek zvlášt  chrán ných druh  povolit. U 
žádného zvlášt  chrán ného druhu nedojde dle zpracovatele biologického pr zkumu realizace zám ru k 
zásahu, který by vedl k takové likvidaci biotopu, která by byla p í inou následného zni ení lokální 
populace druhu. K eliminaci i minimalizaci p ípadného negativního zásahu jsou navržena ochranná 
opat ení, která byla sou ástí biologického pr zkumu. Tato navržená opat ení krajský ú ad zapracoval do 
podmínek uvedeného rozhodnutí 

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 
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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 – 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 nevydal 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 
Územních plánech obcí Borušov, D t ichov u Moravské T ebové a Gruna. 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 stanoviscích 
Krajského editelství policie Pardubického kraje, územního odboru Svitavy, dopravního inspektorátu ze 
dne 16.7.2018 vydané pod . j. KRPE-53274-1/ J-2018-170906 a ze dne 9.8.2018 vydané pod . j. 
KRPE-53231-1/ J-2018-17 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 – Sou ástí projektové dokumentace je akustická studie – „D35 Staré M sto, 
p ipojení na D35“, která hodnotí vliv akustické zát že u nejbližších chrán ných staveb z provozu 
navrhované novostavby krátkého úseku dálnice D35 a p ivad e I/35. V rámci výpo tu bylo provedeno 
posouzení akustické situace v roce 2000, 2018 a ve výhledovém roce 2040 (D35 a p ivad ), a to bez 
protihlukových opat ení a s protihlukovými opat eními pro denní i no ní dobu. Severní a východní okraj 
obce D t ichov u Moravské T ebové bude ovlivn n p edevším hlukem z provozu D35 a z provozu na 
p ivad i I/35, zm na akustické situace proti sou asnému stavu se bude pohybovat od 18 dB do 31 dB. 
Trasa p ivad e je v úseku, kde se p ibližuje k zástavb , vedena v zá ezu, pouze v úseku km cca 1,3-1,5 
p echází trasa do násypu, v míst  k ížení s polní cestou je trasa p ivad e vedena na most  a pak op t 
p echází do zá ezu. Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chrán ném venkovním prostoru 
staveb situovaných ve východním okraji obce D t ichov u Moravské T ebové nep ekro í v denní ani 
v no ní dob  hygienický limit. P esto se po ítá v t chto místech zajistit stavební p ipravenost – pravá 
krajnice PHC o délce 200 m, výšky 4 m, clona by byla umíst na i na most  SO 203. Pro ochranu 
severního okraje obce Gruna je k dispozici protihluková st na (u RD . p. 60 ve vzdálenosti cca 9 m). RD 
. p. 60 se nachází pod úrovní komunikace. Další RD jsou od komunikace vzdáleny okolo 100 m. 

K p ekro ení limitu podle výpo tu akustické studie dochází i v sou asné dob  práv  u domu . p. 60 
v obci Gruna. K p ekro ení hlukových limit  podle akustické studie u ostatních rodinných dom  nedojde 
ve výhledovém roce 2040. S výsledky studie byl úsek provozu SD správa Pardubice seznámen. Z tohoto 
d vodu byla stanovena podmínka pro umíst ní stavby . 8. 

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 – jedná se o vysoce frekventovanou pozemní komunikaci. Minimálním požadavkem pro 
p ed išt ní srážkových vod kontaminovaných ropnými látkami dle TNV 75 9011 je náro n jší 
mechanické p ed išt ní – odlu ova  lehkých kapalin, usazovací nádrž s nornou st nou, p ípadn  filtrace 
p es absorp ní materiály. Plánovaná stavba p ivad e prochází ochranným pásmem intenzivn  
využívaných vodních zdroj  s ozna ením „ ervená Hospoda MT H-1 a Borušov MT H-3 a MT H-4“, 
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proto je nutná nejvyšší možná ochrana podzemních vod. Vodoprávní ú ad rozhodnutím ze dne 
12.12.2018 pod . j. MUMT 39303/2018 ud lil souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a e) zákona 254/2001 
Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , ve kterém p edpokládá, že 
stavbou nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého 
stavu/potenciálu vod. 

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 
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 Borušov – vyjád ení ze dne 30.5.2017  vydané pod . j. OB/39/2017. 

- Obec D t ichov u Moravské T ebové – vyjád ení ze dne 12.8.2017 vydané pod zn. 
ODUMT/0104/2017. 

- Obec Gruna – vyjád ení ze dne 12.5.2017 vydané pod zn. 58/2017. 

- GridServices, s r.o. – stanovisko ze dne 13.4.2018 vydané pod zn. 5001704457 a ze dne 21.3.2019 
vydané pod zn. 5001879296. 

- eská telekomunika ní infrastruktura a.s. – vyjád ení ze dne 8.32018 vydané pod zn. 0803 POS JP 
2018 a ze dne 11.5.2017 vydané pod . j. 610495/17. 

- EZ Distribuce, a. s. sd lení ze dne 12.11.2018 vydané pod zn. 0101016654, ze dne 15.11.2018 
vydané pod zn. 1101388637, ze dne 15.11.2018 vydané pod zn. 1101388659 a ze dne 24.1.2019 
vydané pod zn. 0101048266. 

- NET4GAS, s r.o. – vyjád ení ze dne 11.5.2017 vydaná pod zn. 1817/17/BRA/N a 3947/17/OVP/N. 

- EPS, a.s. – vyjád ení ze dne 11.5.2017 vydané pod zn. 160/18130/20.6.2017/Še. 

- VHOS, a.s. – vyjád ení ze dne 15.52017 vydané pod zn. Ing.ŽA/2018/9005052. 

- eské Radiokomunikace a.s. vyjád ení ze dne 17.5.2017 vydané pod zn. UPTS/OS/170038/2017. 

- 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 29.5.2017 vydané pod zn. E18763/2017. 
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- Správa a údržba silnic Pardubického kraje  - vyjád ení ze dne 28.2.2018 vydané pod zn. 

SUSPK/1046/2018. 

- editelství silnic a dálnic R – stanovisko ze dne 21.9.2018 vydané pod zn. 21697/18200/2018. 

Stanoviska dot ených orgán : 

- Ministerstvo obrany R, Sekce s nakládáním s majetkem, odbor ochrany územních zájm  – závazné 
stanovisko ze dne 17.92018 vydané pod spis. zn. 8517/72050/2018-1150-OÚZ-PCE. 

- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a ÚP – závazné stanovisko ze dne 9.8.2018 vydané pod 
zn. 466/2018-910-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. 

- Ministerstvo životního prost edí - orgán ochrany zem d lského p dního fondu – závazné stanovisko 
ze dne 5.12.2018 vydané pod  j. MZP/2018/550/1564, spis. zn. ZN/MZP/2018/550/196. 

- M stský ú ad Moravská T ebová – koordinované závazné stanovisko ze dne 15.8.2018 vydané pod 
zn. S MUMT 20832/2018/OZP9. 

- M stský ú ad Moravská T ebová, orgán státní správy les  – závazné stanovisko ze dne 12.10.2018 
vydané pod . j. MUMT 27936/2018. 

- M stský ú ad Moravská T ebová, odbor dopravy – rozhodnutí ze dne 11.10.2018 vydané pod spis. 
zn. S MUMT 29018/2018. 

- M stský ú ad Moravská T ebová, orgán územního plánování – závazné stanovisko ze dne 26.7.2018 
vydané pod . j. MUMT 23238/2018. 

- M stský ú ad Moravská T ebová, odbor životního prost edí – rozhodnutí ze dne 12.12.2018 vydané 
pod . j. MUMT 39303/2018. 

- Agentura logistiky, Regionální st edisko vojenské dopravy Hradec Králové – odborné souhlasné 
stanovisko ze dne 10.9.2018 vydané pod . j. MO 245655/2018-5512HK. 

- Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, odd lení integrované 
prevence – rozhodnutí ze dne 1.2.2017 vydané pod . j. KrÚ 2859/2017/OŽPZ/JI. 

- Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, odd lení ochrany p írody 
– stanovisko ze dne 26.7.2018 vydané pod . j. KrÚ 47716/2018 a rozhodnutí ze dne 21.11.2018 pod 
. j. 79427/2018/OŽPZ/Si. 

- Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, odd lení silni ního 
hospodá ství a dopravní obslužnosti – stanovisko ze dne 25.7.2018 vydané pod . j. KrÚ 47653/2018 
a rozhodnutí ze dne 12.10.2018vydané pod . j. KrÚ 69430/2018-Li. 

- Krajské editelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát – souhlasné stanovisko ze dne 
16.7.2018 vydané pod . j. KRPE-53274-1/ J-2018-170906, stanovisko ze dne 9.8.2018 vydané pod 
. j. KRPE-53231-1/ J-2018-1700DP. 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – závazné stanovisko ze dne 
7.9.2018 vydané pod zn. KHSPA 11616/2018/HOK-Sy. 

- Hasi ský záchranný sbor Pardubického kraje – závazné stanovisko ze dne 13.9.2018 vydané pod . j. 
HSPA-33-1702018- a. 

Ostatní stanoviska: 

- Státní pozemkový ú ad – vyjád ení ze dne 5.4.2019 vydané pod zn. SPU 144024/2019/144/P i. 

- Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových – vyjád ení ze dne 27.8.2018 vydané pod zn. 
UZSVM/HSY/3323/2018-HSYM. 

- Lesy R – stanovisko ze dne 14.8.2018 vydané pod . j. LCR161/002705/2018. 
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- Povodí Moravy, s.p. – sd lení ze dne 4.7.2017 vydané pod zn. PM032318/2017-203/Fi a vyjád ení ze 

dne 21.9.2018 vydané pod zn. PM-15828/2018/5203/Fi. 

- Státní plavební správa – pobo ka Praha – informace ze dne 12.7.2017 vydaná pod zn. 5970/PH/17. 

- Ú ad pro civilní letectví R – závazné stanovisko ze dne 12.7.2018 vydané pod . j. 008006-18-701. 

- Aeroklub Moravská T ebová, z.s. – stanovisko ze dne 7.7.2018. 

 

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 obdržel dne 25.3.2019 pod . j. 09320/2019 námitku podanou Ing. Karlem Pant kem, 
bytem Šmilovského 20, 62700 Brno. Protože podání m lo vady, vyzval stavební ú ad Ing. Karla Pant ka 
k odstran ní nedostatk  podání. Dopln ní podání bylo doru eno správnímu orgánu poštou dne 18.4.2019 
pod . j. MUMT 12614/2019. Námitku ú astníka ízení proti zahájení územního ízení z d vodu absence 
vlastnictví dot ených pozemk  žadatelem ( editelství silnic a dálnic R) stavební ú ad zamítl. Protože se 
jedná o ve ejn  prosp šnou stavbu dopravní infrastruktury v souladu s § 17 silni ního zákona . 13/1997 
Sb., v platném zn ní a § 184a odst. 3 stavebního zákona, dále ur enou k rozvoji území obcí, kraje a státu, 
vymezenou ve vydaných územn  plánovacích dokumentacích, 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. Na základ  výše uvedeného již nedokládá žadatel k vlastní žádosti souhlasy k umíst ní 
stavebního zám ru. Postup, jakým žadatel hodlá nabýt vlastnictví p edm tných pozemk  dot ených 
zám rem, je pouze op t na žadateli. Stavební ú ad nem že a nebude ešit majetkové požadavky mezi 
žadatelem a jednotlivými ú astníky. Pro správní orgán je d ležité zjišt ní, že pro požadovaný stavební 
zám r – propojení plánované dálnice D35 se stávající silnicí I/35 – je stanoven ú el vyvlastn ní zákonem. 

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 uvedených podklad , zejména ze 
žádosti žadatele, projektové dokumentace p edložené k žádosti, stanovisek a rozhodnutí dot ených 
orgán , stanovisek a vyjád ení vlastník  dopravní a technické infrastruktury, vlastních zjišt ní v pr b hu 
územního ízení. Protože stavební ú ad b hem ízení neshledal d vody, které by bránily vydání územního 
rozhodnutí o umíst ní stavby, rozhodl zp sobem uvedeným ve výroku. 

 

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 Borušov, Borušov 60, 571 01 Borušov 
Obec D t ichov u Moravské T ebové, D t ichov u Moravské T ebové 82, 571 01 D t ichov u 
Moravské T ebové 
Obec Gruna, Gruna 66, 571 01 Gruna 

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 : 
M sto Moravská T ebová, nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, M sto, 571 01  Moravská T ebová 1 
Státní pozemkový ú ad, Husinecká .p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Pardubický kraj, Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 532 11  Pardubice 2 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice .p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Vlasta Konderlová, Nýdek .p. 24, 739 95  Byst ice nad Olší 
Marie Spá ilová, Na Výsluní .p. 842, Žichlínské P edm stí, 563 01  Lanškroun 
AGRONA Staré M sto, a.s., Staré M sto .p. 5, 569 32  Staré M sto u Mor.T ebové 
OMT - Obalovna Moravská T ebová, Borušov .p. 1, 571 01  Moravská T ebová 1 
Martin Driml, T eba ov .p. 186, 569 33  T eba ov 
Petr Kudla, Nejedlého .p. 1480/8, P edm stí, 568 02  Svitavy 2 
Stanislav Dobrozemský, Slatina .p. 9, 569 43  Jeví ko 
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Rašínovo náb eží .p. 390/42, Praha 2-Nové 
M sto, 128 00  Praha 28 
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Ing. Jan Mat jka, Skuherského .p. 1327/25, eské Bud jovice 3, 370 01  eské Bud jovice 1 
Irena Rozsypalová, Tatenice .p. 195, 561 31  Tatenice 
Radek Tatí ek, Borušov .p. 35, 571 01  Moravská T ebová 1 
Zden k Hédl, Linhartice .p. 174, 571 01  Moravská T ebová 1 
Lesy eské republiky, s.p., P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové  
Jaroslav Hofman, D t ichov u Moravské T ebové .p. 31, 571 01  Moravská T ebová 1 
František Zbytovský, D t ichov u Moravské T ebové .p. 68, 571 01  Moravská T ebová 1 
Ji í Kvapil, D t ichov u Moravské T ebové .p. 25, 571 01  Moravská T ebová 1 
Tomáš Novotný, D t ichov u Moravské T ebové .p. 64, 571 01  Moravská T ebová 1 
Ji ina Medková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 32, 571 01  Moravská T ebová 1 
Povodí Moravy, s.p., D eva ská .p. 932/11, Veve í, 602 00  Brno 2 
Antonín Parolek, Kostomlaty pod ípem .p. 158, 413 01  Roudnice nad Labem 
Ing. Pavel Adamec, D t ichov u Moravské T ebové .p. 98, 571 01  Moravská T ebová 1 
Ji í Adamec, D t ichov u Moravské T ebové .p. 94, 571 01  Moravská T ebová 1 
Libuše Žáková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 21, 571 01  Moravská T ebová 1 
Pavel Mi ín, Jahodová .p. 1330/77, Praha 10-Záb hlice, 106 00  Praha 106 
Žaneta Hudriková, Zimmlerova 21, Záb eh, 700 30  Ostrava 30 
Josef Dokoupil, Sušice .p. 53, 571 01  Moravská T ebová 1 
Pavel Buriánek, Staré M sto .p. 224, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
Alena Haluzová, Jina ovice .p. 152, 664 34  Ku im 
Mgr. Jaroslav Jar šek, Tyršova .p. 1068/27, P edm stí, 571 01  Moravská T ebová 1 
Ludmila Holá, Habánská .p. 32/1, 696 01  Rohatec 
Tomáš Janák, Martinice .p. 11, 594 01  Velké Mezi í í 
Ivana Janáková, Martinice .p. 11, 594 01  Velké Mezi í í 
Iveta Kuncová, D t ichov u Moravské T ebové .p. 4, 571 01  Moravská T ebová 1 
Zden k Krones, Borušov .p. 53, 571 01  Moravská T ebová 1 
Jaroslav Holý, Ke Koupališti .p. 523/20, 789 83  Loštice 
Alena Štefková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 6, 571 01  Moravská T ebová 1 
Pavel Halva, D t ichov u Moravské T ebové .p. 47, 571 01  Moravská T ebová 1 
Josef Skalník, D t ichov u Moravské T ebové .p. 8, 571 01  Moravská T ebová 1 
Vít Šime ek, Staré M sto .p. 3, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
Ing. Ji í Kone ný, Staré M sto .p. 185, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
Ing. Karel Pant ek, Šmilovského .p. 323/20, Slatina, 627 00  Brno 27 
Ing. Tomáš Pant ek, Foltýnova .p. 1026/14, Bystrc, 635 00  Brno 35 
Bc. Alena Homolová, Langrova .p. 829/29, Slatina, 627 00  Brno 27 
Roman Zezula, Svojanov .p. 7, Borušov, 571 01  Moravská T ebová 1 
VHOS, a. s., Nádražní .p. 1430/6, P edm stí, 571 01  Moravská T ebová 1 
GasNet, s.r.o., Klíšská .p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

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 na rozlehlost dot ených pozemk  vlastní stavbou (p evážná ást stavby je 
umis ována na zem d lsky obd lávané pozemky nebo louky) nestanovil další ú astníky územního 
ízení. V pr b hu ízení se žádná další osoba neprohlásila za ú astníka ízení a také žádnou takovou 

osobu stavební ú ad nevylou il z vlastního ízení. 

 

Vypo ádání s návrhy a námitkami ú astník : 

Zamítnuté návrhy a námitky: 

- Ing. Karel Pant ek podal námitku dne 25.3.2019 pod . j. 09320/2019: 

Podávám námitku proti zahájení územního ízení a to z d vodu absence vlastnictví dot ených 
pozemk , pop . souhlasu jejich vlastník , žadatelem (183/2006 Sb.). Pro eventuální p ípad 
vyvlastn ní toto není možné, protože navrhovatel je informován o možnosti dohody (184/2006 Sb. 
par. 3 odst. 1). 
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Ú astníci ízení: 

50. ing. Karel Pant ek, Šmilovského 20, 62700 Brno 

51. ing. Tomáš Pant ek, Foltýnova 14, 63500 Brno 

52. Bc. Alena Homolová, Langrova 29, 62700 Brno 

Brno 24.3.2019   podepsán ing. Karel Pant ek 

 

Na základ  výzvy stavebního ú adu zaslal dopln ní dne 18.4.2019 pod . j. MUMT 12614/2019: 

1. Ve výzv  k odstran ní nedostatk  podání je stanovena podle § 37 odst. 3 správního ádu, aby 
v termínu do 5 dn  od doru ení této výzvy „podatel“ odstranil nedostatky. Správní ád uvádí 
dobu pro odstran ní nedostatk  jako „dobu p im enou“. Doba 5ti pracovních dní rozhodn  není 
p im ená. Jako p im enou považuji dobu 14 dn . Doba p ti dn  m  p ipadá nep im en  
krátká. 

2. Stavební ú ad ve své výzv  vytýká tyto nedostatky: 

- V podání není uvedena skute nost, která zakládá vaše postavení jako ú astníka ízení. P itom 
pod spisovou zna kou S MUMT 02367/2019-OVUP1 m  bylo doru eno zahájení územního 
ízení, kde v seznamu ú astník  ízení pod íslem 50. je uveden ing. Karel Pant ek, bytem 

Šmilovského 20, 62700 Brno. Domnívám se, že tímto bylo spln no mé postavení jako 
ú astníka ízení. 

- Z podání musí být také patrno kdo podání iní, které v ci se týká. Dále je zde uvedeno, 
v podání je uvedena spisová zna ka územního ízení. Z toho d vodu se domnívám, že pod 
touto spisovou zna kou je dostate n  jasné jaké v ci se podání týká a i z textu podání je 
jasné, kdo podání podal. Dopl uji datum narození 11.7.1958. 

3. K vysv tlení postupu stavebního ú adu. Odmítnutí nabídky k odkoupení pozemk  není možno 
chápat neexistenci jiné dohody pro p ípad vyvlast ovacího ízení. Již dlouhodob  p i zájmu SD 
o odkup t chto pozemk  jsem uvád l zájem o uzav ení dohody o sm nu t chto pozemk  za 
pozemky jiné v katastrálním území Gruna ve vlastnictví státu. O této situaci je informováno i 

SD, proto se domnívám, že p ístup jak SD tak i M stského ú adu Moravská T ebová odbor 
výstavby a územního plánování je velmi zjednodušený, bez jakékoliv snahy o ešení situace 
dohodou, ale spíše hledat zástupné problémy, které jsou uvedeny ve výzv  ze dne 26.3.2019. 

Nikdy v minulosti jsem nebránil tomu, aby pozemky v mém vlastnictví, týkající se zahájeného 
územního ízení spis. zn. S MUMT 02367/2019-OVUP1 p ešli do vlastnictví státu, pop ípad  jim 
z ízené organizace, ale odmítám jednostranný p ístup bu  prodáš nebo Ti je vyvlastníme. 

V Brn  12.4.2019    podepsán ing. Karel Pant ek, nar. 11.7.1958,  

          bytem Šmilovského 20, 62700 Brno 

 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhov no: 

- Takové návrhy a námitky nebyly vzneseny. 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhov no áste n : 

- Takové návrhy a námitky nebyly vzneseny. 

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. 



.j. MUMT 13774/2019 str. 18 

 
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). 

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 
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Obdrží k vyv šení na ú ední desce: 

M stský ú ad Moravská T ebová 
Obecní ú ad Borušov 
Obecní ú ad D t ichov u Moravské T ebové 
Obecní ú ad Gruna 

 
 
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 
 
 

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 
 
ú astníci (dodejky) 
2. Obec Borušov, IDDS: ehya84f 
 sídlo: Borušov .p. 60, 571 01  Moravská T ebová 1 
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 
4. Obec Gruna, IDDS: fkib7v3 
 sídlo: Gruna .p. 66, 571 01  Moravská T ebová 1 
  
ostatní ú astníci (doru eno ve ejnou vyhláškou) 
5. M sto Moravská T ebová, M stský ú ad, odbor majetku m sta a KH, nám. T. G. Masaryka .p. 32/29, 
M sto, 571 01  Moravská T ebová 1 
6. Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká .p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3 
7. Pardubický kraj, Krajský ú ad, odbor majetkový, stavebního ádu a investic, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 532 11  Pardubice 2 
8. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice .p. 98, 533 53  Pardubice 19 
9. Vlasta Konderlová, Nýdek .p. 24, 739 95  Byst ice nad Olší 
10. Marie Spá ilová, Na Výsluní .p. 842, Žichlínské P edm stí, 563 01  Lanškroun 
11. AGRONA Staré M sto, a.s., IDDS: ty9cnp3 
 sídlo: Staré M sto .p. 5, 569 32  Staré M sto u Mor.T ebové 
12. editelství silnic a dálnic R, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci .p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
13. OMT - Obalovna Moravská T ebová, s.r.o., IDDS: 2wsupex 
 sídlo: Borušov .p. 1, 571 01  Moravská T ebová 1 
14. Martin Driml, T eba ov .p. 186, 569 33  T eba ov 
15. Petr Kudla, Nejedlého .p. 1480/8, P edm stí, 568 02  Svitavy 2 
16. Stanislav Dobrozemský, Slatina .p. 9, 569 43  Jeví ko 
17. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
 sídlo: Rašínovo náb eží .p. 390/42, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 
18. Ing. Jan Mat jka, IDDS: gpyj38c 
 trvalý pobyt: Skuherského .p. 1327/25, eské Bud jovice 3, 370 01  eské Bud jovice 1 
19. Irena Rozsypalová, Tatenice .p. 195, 561 31  Tatenice 
20. Radek Tatí ek, Borušov .p. 35, 571 01  Moravská T ebová 1 
21. Zden k Hédl, Linhartice .p. 174, 571 01  Moravská T ebová 1 
22. Lesy eské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
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 sídlo: P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
23. Jaroslav Hofman, D t ichov u Moravské T ebové .p. 31, 571 01  Moravská T ebová 1 
24. František Zbytovský, D t ichov u Moravské T ebové .p. 68, 571 01  Moravská T ebová 1 
25. Ji í Kvapil, D t ichov u Moravské T ebové .p. 25, 571 01  Moravská T ebová 1 
26. Tomáš Novotný, D t ichov u Moravské T ebové .p. 64, 571 01  Moravská T ebová 1 
27. Ji ina Medková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 32, 571 01  Moravská T ebová 1 
28. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: D eva ská .p. 932/11, Veve í, 602 00  Brno 2 
29. Antonín Parolek, Kostomlaty pod ípem .p. 158, 413 01  Roudnice nad Labem 
30. ing. Pavel Adamec, D t ichov u Moravské T ebové .p. 98, 571 01  Moravská T ebová 1 
31. Ji í Adamec, D t ichov u Moravské T ebové .p. 94, 571 01  Moravská T ebová 1 
32. Libuše Žáková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 21, 571 01  Moravská T ebová 1 
33. Pavel Mi ín, Jahodová .p. 1330/77, Praha 10-Záb hlice, 106 00  Praha 106 
34. Žaneta Hudriková, Zimmlerova 21, Záb eh, 700 30  Ostrava 30 
35. Josef Dokoupil, Sušice .p. 53, 571 01  Moravská T ebová 1 
36. Pavel Buriánek, Staré M sto .p. 224, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
37. Alena Haluzová, Jina ovice .p. 152, 664 34  Ku im 
38. Mgr. Jaroslav Jar šek, Tyršova .p. 1068/27, P edm stí, 571 01  Moravská T ebová 1 
39. Ludmila Holá, Habánská .p. 32/1, 696 01  Rohatec 
40. Tomáš Janák, Martinice .p. 11, 594 01  Velké Mezi í í 
41. Ivana Janáková, Martinice .p. 11, 594 01  Velké Mezi í í 
42. Iveta Kuncová, D t ichov u Moravské T ebové .p. 4, 571 01  Moravská T ebová 1 
43. Zden k Krones, Borušov .p. 53, 571 01  Moravská T ebová 1 
44. Jaroslav Holý, Ke Koupališti .p. 523/20, 789 83  Loštice 
45. Alena Štefková, D t ichov u Moravské T ebové .p. 6, 571 01  Moravská T ebová 1 
46. Pavel Halva, D t ichov u Moravské T ebové .p. 47, 571 01  Moravská T ebová 1 
47. Josef Skalník, D t ichov u Moravské T ebové .p. 8, 571 01  Moravská T ebová 1 
48. Vít Šime ek, IDDS: di4t89v 
 místo podnikání: Staré M sto .p. 3, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
49. ing. Ji í Kone ný, Staré M sto .p. 185, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
50. Ing. Karel Pant ek, Šmilovského .p. 323/20, Slatina, 627 00  Brno 27 
51. Ing. Tomáš Pant ek, Foltýnova .p. 1026/14, Bystrc, 635 00  Brno 35 
52. Bc. Alena Homolová, Langrova .p. 829/29, Slatina, 627 00  Brno 27 
53. Roman Zezula, Svojanov .p. 7, Borušov, 571 01  Moravská T ebová 1 
54. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 
 sídlo: Nádražní .p. 1430/6, P edm stí, 571 01  Moravská T ebová 1 
55. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská .p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
56. eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
  
dot ené orgány 
57. 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 
58. 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 
59. 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 
60. M stský ú ad Moravská T ebová, vodoprávní ú ad, Nám. T.G.Masaryka 29, M sto, 571 01  
Moravská T ebová 1 
61. 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 
62. 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 
63. 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 
64. Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem d lství - orgán ochrany p írody a 
krajiny, IDDS: z28bwu9 
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 sídlo: Komenského nám stí .p. 125, Pardubice-Staré M sto, 530 02  Pardubice 2 
65. 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 
66. Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a ÚP, IDDS: n75aau3 
 sídlo: náb eží Ludvíka Svobody .p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
67. 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 
68. Krajské editelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
 sídlo: Na Spravedlnosti .p. 2516, Zelené P edm stí, 530 02  Pardubice 2 
69. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
 sídlo: U Divadla .p. 828, Zelené P edm stí, 530 02  Pardubice 2 
70. Hasi ský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého .p. 1526, Zelené P edm stí, 530 02  Pardubice 2 
71. Ministerstvo obrany R, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájm , IDDS: 
hjyaavk 
 sídlo: Tychonova .p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hrad any 
72. Agentura logistiky, Regionální st edisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Velké nám stí .p. 33, 500 03  Hradec Králové 3 
73. Ministerstvo životního prost edí, pracovišt  Hradec Králové, IDDS: 9gsaax4 
 sídlo: Vršovická .p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice 
  
ostatní (na v domí – doru eno ve ejnou vyhláškou) 
74. 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 
75. Aeroklub Moravská T ebová, z.s., IDDS: qnh3wh8 
 sídlo: Staré M sto .p. 220, 569 32  Staré M sto u Moravské T ebové 
76. ZO SOP Rybák Svitavy, ZO eského svazu ochránc  p írody, IDDS: xhvk2vz 
 sídlo: Dimitrovova .p. 1962/29, P edm stí, 568 02  Svitavy 2 
77. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
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