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Krajský úřad 
Pardubického kraje 

ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti 
 

 
Číslo jednací:   KrÚ  67183/2021 
Spisová značka: SpKrÚ  63856/2021 ODSH OSH 
   
Datum:    07.10.2021        
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ  
  

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, 
které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 463 47 488, Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 

(dále jen "žadatel") podal dne 19.8.2021 žádost o změnu územního rozhodnutí o umístění stavby : 

„I/35 STARÉ MĚSTO, PŘIPOJENÍ NA D35“ 

(dále jen „stavba") v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy:  
 
na pozemku parc. č. 1183 (trvalý travní porost), 1184 (trvalý travní porost), 1199 (trvalý travní porost), 1214 
(ostatní plocha – jiná plocha), 1215 (trvalý travní porost), 1220 (orná půda), 1221 (orná půda),  1236 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace),  1245 (orná půda) v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové; 
 
na pozemku parc. č. 200/12 (zahrada), 200/14 (orná půda), 994/2 (trvalý travní porost), 2268 (ostatní plocha 
– jiná plocha), 2486 (lesní pozemek), 2487 (trvalý travní porost), 2490 (ostatní plocha – jiná plocha), 2491 
(ostatní plocha – jiná plocha), 2644/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 2644/2 (ostatní plocha – silnice), 2644/3 
(ostatní plocha – jiná plocha), 2645/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 2645/2 (ostatní plocha – silnice), 2646 
(ostatní plocha – silnice), 2648 (ostatní plocha – silnice), 2649 (ostatní plocha – silnice), 2654/2 (ostatní 
plocha – jiná plocha), 2654/3 (ostatní plocha – jiná plocha), 2654/4 (ostatní plocha – jiná plocha), 2654/5 
(ostatní plocha – jiná plocha), 2655 (ostatní plocha - silnice), 2660 (ostatní plocha - silnice), 2683 (ostatní 
plocha - silnice), 2687 (ostatní plocha - silnice), 2688 (ostatní plocha - silnice), 2689/1 (ostatní plocha - 
silnice), 2692 (ostatní plocha - silnice), 2693 (ostatní plocha – jiná plocha), 2695 (ostatní plocha - silnice), 
2699 (ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním území Gruna; 

zahrnující stavební objekty: 
 
SO 141.P.1 – Sjezd k RN (retenční nádrži) v km 1,400, úprava 
SO 764.P – Protihluková stěna, km 1,25 – 1,50 I/35, vpravo (nový stavební objekt) 
SO 765.P – Protihlukové stěny na I/35 (nový stavební objekt) 

 

Změna územního rozhodnutí spočívá v : 
SO 141.P.1 – Sjezd k RN v km 1,400, úprava na pozemku parc.č.1184, 1199, 1220, 1221 v katastrálním 
území Dětřichov u Moravské Třebové: 

 Jedná se o prodloužení navrženého sjezdu k RN SO 141. Sjezd původně ústil na přivaděč I/35 v km 
1,4. Na základě dodatečně zpracované akustické studie pro dálnici D35 včetně přivaděče I/35 je z 
důvodu návrhu protihlukové stěny a svodidel před touto překážkou nutné posunout vyústění sjezdu 
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na přivaděč I/35. Vyústění sjezdu bude nově ve staničení přivaděče I/35 km 1,16. Součástí tohoto 
objektu je rozmezí staničení km 0,000 – 0,115. Od staničení km 0,115 vede sjezd v původní trase.  
Základní parametry:  
Šířkové uspořádání:  
- jízdní pás 4,0 m / 6,0 m (v R = 12 m)  
- nezpevněná krajnice 0,50 m  
směrové oblouky: levostranný: R = 12 m, pravostranný: R = 30 m 
výškové oblouky: vydutý R = 500 m  
max. podélný sklon: 6,0 %  
celková délka úpravy: 115 m  
Odvodnění povrchových srážkových vod je provedeno podélným a příčným sklonem přes 
nezpevněnou krajnici a svahy zemního tělesa do pravostranného příkopu, který ústí do 
pravostranného příkopu polní cesty.  
Nezpevněná krajnice: 
Základní šířka nezpevněné krajnice je 0,5 m. Příčný sklon nezpevněné krajnice je 8 % od vozovky. 
Povrch nezpevněné krajnice je zpevněn štěrkodrtí.  

 
SO 764.P – Protihluková stěna, km 1,25 – 1,50 I/35, vpravo na pozemku parc.č.1183, 1184, 1199, 1214, 
1215, 1236, 1245 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové: 

 Na základě akustické studie pro celý úsek D 35 Ostrov – Staré město včetně přivaděče I/35 na D35 je 
na přivaděči navržena pohltivá protihluková stěna s výškou 3,5 m. Protihluková stěna (PHS) je 
navržena na přivaděči (SO 101 Přivaděč – tento stavební objekt byl součástí níže uvedeného 
územního rozhodnutí) ve staničení km 1,25 – 1,50 na pravé straně ve směru staničení. PHS je 
navržena v nezpevněné krajnici v rozmezí staničení km 1,25 – 1,33, dl. 80,0 m, dále je v rozmezí 
staničení km 1,33 – 1,43 vedena na mostě (SO 203 Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 1,39 
– tento stavební objekt byl součástí níže uvedeného územního rozhodnutí), dl. PHS na mostě 100,0 
m. V rozmezí staničení km 1,43 – 1,50 je PHS opět vedena v nezpevněné krajnici, dl. 70,0 m. 
Odvodnění podél PHS bude řešeno pomocí betonového žlabu, kterým bude voda odvedena do 
samostatných uličních vpustí a následně vyústěna do pravostranného příkopu přivaděče SO 101. 

 
SO 765.P – Protihlukové stěny na I/35 na pozemku parc.č. 200/12, 200/14, 994/2, 2268, 2486, 2487, 
2490, 2491, 2644/1, 2644/2, 2644/3, 2645/1, 2645/2, 2646, 2648, 2649, 2654/2, 2654/3, 2654/4, 2654/5, 
2655, 2660, 2683, 2687, 2688, 2689/1, 2692, 2693, 2695, 2699 v katastrálním území Gruna:  

 Na základě akustické studie pro celý úsek D 35 Ostrov – Staré město včetně přivaděče I/35 na D35 
jsou v místě napojení přivaděče I/35 na stávající I/35 navrženy protihlukové stěny.  

- SO 765.P.1 : Mobilní PHS  je navržena v rozmezí staničení SO 110 km 0,755 – 0,925 na levé straně. 
Jedná se o prostor v blízkosti obce Borušov. Jedná se o oblast od stávající křižovatky I/35 s III/36820 
po posunutou křižovatku upravené silnice I/35 (SO 110 Napojení na silnici I/35 - tento stavební objekt 
byl součástí níže uvedeného územního rozhodnutí) s přeložkou III/36820 (SO 121 Přeložka silnice 
III/36820 -  tento stavební objekt byl součástí níže uvedeného územního rozhodnutí). Navržená výška 
mobilní PHS je 4,0 m. V místě napojení přeložky III/36820 je v nároží křižovatky z důvodu 
bezpečnosti provozu PHS zastoupena zemním valem o totožné výšce 4,0 m. Mobilní PHS bude 
umístěna na prefabrikované panely o tl. 0,18 m, které budou uloženy na hutněnou vrstvu ze 
štěrkodrti.  

- SO 765.P.2 : Další lokalita pro umístění mobilní PHS je v blízkosti obce Gruna. V tomto místě se již 
nachází stávající PHS s výškou 2,0 m. Dle akustické studie bude s v celé délce stávající PHS 
demontována a nahrazena novou o výšce 3,0 m. Od stávající PHS směrem na Mohelnici bude PHS 
prodloužena o 15 m, výška protihlukové stěny 3,0 m. Bude zachováno stávající řešení s polohou 
PHS za svodidlem, pracovní šířka mezi lícem protihlukové stěny a svodidlem je 0,85 m. Od stávající 
PHS směrem na Moravskou Třebovou bude v délce 50 m doplněna stávající stěna o mobilní 
protihlukovou stěnu s výškou 3,5 m. Ta bude umístěna na prefabrikované panely o tl. 0,18 m, které 
budou uloženy na hutněnou vrstvu ze štěrkodrti.  
 
Odvodnění komunikace v úseku podél mobilní PHS 765.P.1 je pomocí dostředného příčného sklonu 
vozovky. V rozmezí staničení km 0,755 – 0,835 je mobilní PHS navržena na vnitřní straně směrového 
oblouku. V tomto úseku bude voda z vozovky vedena přes nezpevněnou krajnici (zhutněná vrstva ze 
štěrkodrti) pod soklem PHS nebo jejím úložným dílcem do přilehlého silničního příkopu. Stejné řešení 
odvodnění je navrženo podél mobilní PHS SO 765.P.2 v délce 50 m v úseku za stávající PHS 
směrem na Moravskou Třebovou. Podél stávající PHS je veden silniční obrubník, odkud je dále voda 
vedena směrem k mobilní PHS. V úseku 15 m před stávající PHS bude vedena příčným sklonem 
vozovky přes nezpevněnou krajnici do přilehlého terénu. 
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Na stavbu : „I/35 STARÉ MÉSTO, PŘIPOJENÍ NA D35“ bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby 
Městským úřadem Moravská Třebová, odborem výstavby a územního plánování dne 29.4.2019 pod 
č.j.MUMT 13774/2019, které nabylo právní moci dne 11.6.2019 (platnost územního rozhodnutí byla 
stanovena na dobu 2 let od nabytí právní moci). Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti dne 15.7.2021 pod č.j.KrÚ 54712/2021 
vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti výše uvedeného rozhodnutí do 11.6.2023. Rozhodnutí o prodloužení 
platnosti nabylo právní moci dne 17.8.2021. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti opatřením ze dne 
3.9.2021 pod č.j. KrÚ 66515/2021 vyzval žadatele k doplnění podkladů žádosti a současně řízení usnesením 
přerušil do 1.11.2021. Žádost byla postupně doplněna do 4.10.2021. 

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti (dále jen „stavební úřad“),  jako  stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 
1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 2e odst. 1 zákona č.  416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v 
platném znění, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 94 stavebního zákona 
zahájení řízení o změně územního rozhodnutí dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Stavební úřad 
v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. 
 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 dnů 
od obdržení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude 
přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet v kanceláři č. C321 Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti na adrese 
Komenského náměstí 120, Pardubice (v úřední dny pondělí a středa od 8,00 – 11,00 hod. a od 13,00 - 17,00 
hod., popřípadě na základě telefonické domluvy na tel. č. 466 026 162 nebo na tel. č. 724 496 010 i v jiný 
dohodnutý termín).  

V souladu se zněním § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní 
řád“) mají účastníci územního řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Se 
všemi podklady bude možné se seznámit a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5-ti dnů od uplynutí výše 
stanovené lhůty k podání námitek a připomínek. Tato lhůta již neslouží k podání námitek. 

 

Poučení : 
 Dle § 89 odst.2 stavebního zákona - k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  
 Dle § 89 odst.3 stavebního zákona – účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které 
překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

 Dle § 89 odst.4 stavebního zákona - obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 
občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo 
osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

 Dle § 94 odst.1 stavebního zákona  - návrh  na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad 
v rozsahu této změny; platnost původního územního rozhodnutí není dotčena. 

 Dle § 94 odst.4 stavebního zákona – při změně územního rozhodnutí se použijí ustanovení o 
územním řízení obdobně. 

 Dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje 
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník 
současně pouze jednoho zmocněnce. 

 Dle § 36 odst.2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to 
požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. 

 Dle § 36 odst.3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním 
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud 
se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí vzdal.  
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 Dle § 36 odst.4 správního řádu má účastník při jednání se správním orgánem právo na konzultace s 
osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li 
takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka 
vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k 
této námitce v řízení přihlédne. 

 Dle § 36 odst.5 správního řádu je účastník, jeho zástupce nebo podpůrce povinen předložit na výzvu 
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí 
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, 
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako 
jeho oprávněného držitele. 

 Dle § 38 odst.1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v 
případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu s 
účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si 
výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. 

 Dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní 
orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu 
věci. 

 Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je 
uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební 
záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se 
nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou 
vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro 
uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze 
odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její 
výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“. Dle § 17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění - dálnice, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou 
veřejně prospěšné. 

 Na řízení se vztahuje zákon č.  416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), 
v platném znění (dále jen „liniový zákon“). V souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona se 
oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti 
se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li 
účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou 
vyhláškou. 
 

 
 
 
                       otisk úředního razítka 

 Ing. Ladislav Umbraun 
                                                                       vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
                                      v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
                                               vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti 
 
 
Obdrží : 
 
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona  - žadatel (doručenky) : 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje Dopravoprojekt 
Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno (Ředitelství silnic a dálnic ČR současně účastník řízení 
podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona) 
 
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona  - obec, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn (doručenky) : 
Obec Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 57101 Moravská Třebová 
(současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona) 
Obec Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a) 
stavebního zákona) 
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účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých 
má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 
(doručenky) : 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
Jaroslav Chaloupka, Gruna 60, 571 01 Moravská Třebová 
Simona Chaloupková, Gruna 60, 571 01 Moravská Třebová 
Michal Krch, Myslivečkova 656/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
František Zbytovský, Dětřichov u Moravské Třebové 68, 571 01 Moravská Třebová  
AGRONA Staré Město, a.s., Staré Město 5, 569 32 Staré Město  
Ing. Pavel Adamec, Dětřichov u Moravské Třebové 98, 571 01 Moravská Třebová  
Jiří Adamec, Dětřichov u Moravské Třebové 94, 571 01 Moravská Třebová  
Libuše Žáková, Dětřichov u Moravské Třebové 21, 571 01 Moravská Třebová  
Roman Zezula, Svojanov 7, Borušov, 571 01 Moravská Třebová  
VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4 
 
účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s § 87 odst.3 stavebního zákona se tito účastníci identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou) : 
pozemek st.p.48, pozemek parc.č. 309/7, 309/8, 309/11, 309/12, 309/14, 309/15, 309/16, 309/17, 309/19, 
309/63, 310, 313, 319, 320, 324/10, 324/11, 324/13, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 338 v katastrálním území 
Borušov; 
pozemek parc.č.291/4, 736/2, 1144, 1145, 1147, 1148, 1160, 1162, 1163, 1165, 1166, 1168, 1169, 1181, 
1182, 1208, 1216, 1217, 1218, 1219, 1235, 1244, 1246, 1247, 1248, 1253, 1254, 1263, 1272, 1273, 1274, 
1285, 1286, 1295, 1296, 1306, 1209/1, 1209/2, 1209/3 v katastrálním území Dětřichov u Moravské 
Třebové; 
pozemek st.p.1 (č.p.60), pozemek parc.č.200/11, 200/22, 200/23, 201, 2202, 2206/1, 2208, 2209, 2211, 
2212, 2266, 2267,2269, 2270, 2272, 2273, 2326, 2345, 2488, 2489, 2650, 2654/1, 2656, 2661, 2662, 2664, 
2669, 2682, 2684, 2685, 2686, 2689/2, 2690, 2691, 2694, 2696, 2697, 2698, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704 
v katastrálním území Gruna.  
 
dotčené orgány (doručenky): 
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská 
Třebová  
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 
Moravská Třebová  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice  
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Milady 
Horákové 375/12, 568 02 Svitavy 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 
Pardubice 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 
1907/2, 568 14 Svitavy 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy 
Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 
Obecní úřad Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová   
Obecní úřad Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 57101 Moravská Třebová 
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k vyvěšení na úřední desce : 
- Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
- Obecní úřad Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová   
- Obecní úřad Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 57101 Moravská 

Třebová 
 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad 
Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní 
účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně 
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Přílohy : 
- zmenšený situační výkres 
 
 
Vyřizuje:   oprávněná úřední osoba Iveta Hanušová 
Telefon:   466026162 
E-mail:    iveta.hanusova@pardubickykraj.cz 
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