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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 
 

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56,  
140 00 Praha 4, IČO: 65993390, zastoupený na základě plné moci ze dne 06.10.2020 společností Dopravoprojekt 
Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO: 46347488, podal dne 21.12.2022 žádost o stavební 
povolení pro stavbu:  
 

 „D35 Opatovec – Staré Město“ 
 

(dále jen „stavba") v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy;  
 

a to v rozsahu následujících stavebních objektů: 
 

 SO 101.P I/35 přivaděč 
 SO 102.P Úprava stávající I/35 
 SO 110.P Napojení na silnici I/35 
 SO 140.P Sjezd k RN v km 0,750 
 SO 141.P Sjezd k RN v km 1,400 
 SO 170.P Provizorní komunikace 
 SO 09-190.2 Portály pro dopravní značení 
 SO 201.P Most na přivaděči I/35 přes polní cesty a Bílý potok v km 0,400 
 SO 202.P Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 0,750 
 SO 203.P Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 1,390 
 SO 340.P Retenční nádrž v km 0,750 
 SO 341.P Retenční nádrž v km 1,400 
 SO 764.P Protihluková stěna, km 1,25 – 1,50 I/35, vpravo 
 SO 765.P Protihlukové stěny na I/35 
 
 

Popis stavebních objektů: 
 

SO 101.P  I/35 přivaděč 
 

na pozemcích parc. č. 66/2, 257/4, 318/2 a 334/3 v katastrálním území Borušov; na pozemcích  
parc. č. 1112/5, 1180/2, 1182/2, 1183/2, 1184/2, 1185/2, 1199/2, 1206/4, 1208/2, 1209/2, 1210/1, 1211/2, 
1213/2, 1214/2, 1215/2, 1220/2, 1221/2, 1223/2, 1224/2, 1225/2, 1226/2, 1229/2, 1229/4, 1230/2, 1231/2, 
1232/2, 1233/2, 1234/2, 1236/2, 1237/2, 1238/2, 1239/2, 1243/4, 1244/2, 1245/2, 1251/2, 1252/2, 1261/2, 
1265/2 a 1281/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové. 
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 Jedná se o výstavbu přivaděče I/35 (dvoupruhová nedělená komunikace) s asfaltovým krytem v kategorii 
S 11,5/90 (nezpevněná krajnice 0,75/1,5 m, zpevněná krajnice 1,75 m, jízdní pruh 2 x 3,50 m, zpevněná krajnice 
2,0 m, nezpevněná krajnice 0,75/1,5 m/2,7 m při osazení PHS) v celkové délce 2 390 m, začátek úseku  
je ve staničení km 0,200, konec úseku je ve staničení km 2,590. Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 
pravotočivý 2,5 %, příčný sklon pláně je 3 %. Vzhledem k velkým poloměrům směrových oblouků (5000 m,  
3000 m) není navrženo překlápění vozovky.  
 

SO 102.P   Úprava stávající I/35 
 

na pozemcích parc. č. 319/2, 322, 324/7, 324/15, 324/22, 324/34, 324/35, 324/36, 324/37, 324/38, 324/39, 
324/40 a 324/42 v katastrálním území Borušov; na pozemcích parc. č. 2175/2, 2187, 2188/2, 2189/2, 2190/2, 
2711, 2713/1 a 2718/2 v katastrálním území Gruna. 
 

 Jedná se o úpravu stávající části silnice I/35 v celkové délce 260 m, která bude nově napojena do stykové 
křižovatky s komunikací, která spojuje dálniční přivaděč D35 se stávající silnicí I/35. Na větvi 102.P budou  
na příjezdu do této stykové křižovatky pro každý směr odbočení samostatné odbočovací pruhy. Komunikace  
je navržena v kategorii S 9,5/70 (jízdní pruh 2 x 3,50 m, zpevněná krajnice 0,75 m, nezpevněná krajnice  
0,75/1,5 m. Základní příčný sklon v celé trase je jednostranný dostředný 2,5 %. 
  

SO 110.P   Napojení na silnici I/35 
 

na pozemcích parc. č. 309/7, 309/8, 309/14, 309/15, 309/16, 309/17, 309/18, 309/19, 319/2, 320/2, 322, 324/8, 
324/9, 324/10, 324/11, 324/13, 324/37, 324/38, 324/41, 324/42, 324/43, 324/44, 324/45, 324/47, 330/2 a 334/1 
v katastrálním území Borušov; na pozemcích parc. č. 1229/4, 1242/2 a 1261/2 v katastrálním území Dětřichov  
u Moravské Třebové; na pozemcích parc. č. 2202/2, 2206/5, 2208/2, 2209/2, 2211, 2212, 2486/2, 2487/4, 
2488/2, 2489/2, 2490, 2491/2, 2682/1, 2683, 2686/2, 2687/1, 2688/2, 2689/1, 2690/2, 2691/2, 2692, 2693/2, 
2694/2, 2695/2, 2699/2, 2701, 2702 a 2704/2 v katastrálním území Gruna. 
 

 Stavební objekt SO 110.P je silnice I. třídy, která spojuje přivaděč dálnice D35 (SO 101.P) a stávající silnici I/35 
u obce Borušov. Z přivaděče v km 2,440 pomocí odbočovacího pruhu odpojuje řešená silnice I/35 (tento objekt  
SO 110.P). Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/70 (jízdní pruh 2 x 3,50 m, zpevněná krajnice 1,75 m, 
nezpevněná krajnice 0,75/1,5 m/min. 2,95 m při osazení PHS). V km 0,635 je navržena styková křižovatka 
s upravenou silnicí I/35 (SO 102.P). V prostoru této křižovatky je navrženo obratiště vozidel zimní údržby, která  
je součástí tohoto stavebního objektu. Obratiště se odpojuje z komunikace z pravé strany za stykovou křižovatkou 
ve směru staničení. V km 0,950 je navržena styková křižovatka s přeložkou silnice III/36820 (SO 121.P).  
Ve staničení km 0,863 400 přechází komunikace přes stávající přesýpaný most s evidenčním číslem 35-113, který 
bude zachován. Celková délka napojení je 1196 m, délka obratiště je 86 m. Základní příčný sklon v celé trase  
je jednostranný dostředný 2,5 %. 
  

SO 140.P   Sjezd k RN v km 0,750 
 

na pozemku parc. č. 1185/2  v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové. 
 

 Stavební objekt řeší výstavbu sjezdu – přístupové komunikace v km 0,750 pro zajištění příjezdu vozidel údržby 
Ředitelství silnic a dálnic ČR k retenční nádrži. Vzhledem k neveřejnému charakteru komunikace je na začátku 
sjezdu umístěna závora. 
  

SO 141.P   Sjezd k RN v km 1,400 
 

na pozemcích parc. č. 1183/2, 1184/2, 1199/2, 1220/2 a 1236/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské 
Třebové. 
 

 Stavební objekt řeší výstavbu sjezdu – přístupové komunikace v km 1,400 pro zajištění příjezdu vozidel údržby 
Ředitelství silnic a dálnic ČR k retenční nádrži. Vzhledem k neveřejnému charakteru komunikace je na začátku 
sjezdu umístěna závora. 
  

SO 170.P   Provizorní komunikace 
 

na pozemcích st.p. 48, parc. č. 316/1, 319/1, 319/2, 320/1, 320/2, 324/3, 324/6, 324/8, 324/14, 324/16, 324/17, 
324/41, 324/42 a 324/43  v katastrálním území Borušov; na pozemcích parc. č. 2150, 2164, 2165, 2173, 2174, 
2175/1, 2176, 2188/1, 2188/2, 2188/3, 2189/1, 2189/3, 2190/1, 2206/2, 2206/3, 2206/4, 2489/1, 2491/1, 
2687/2, 2689/1, 2689/2, 2691/1, 2693/1, 2694/1, 2699/1, 2700, 2704/1, 2706/1, 2706/2, 2706/3, 2712, 2713/1, 
2714, 2715, 2716 a 2719 v katastrálním území Gruna. 
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 170.P1. Jedná se o výstavbu provizorní komunikace v kategorii S 9,5/50 v celkové délce 546,395 m, která se 
připojuje i odpojuje ze stávající silnice I/35 v prostoru křižovatky objektů SO 110.P (napojení na I/35)  
a SO 102.P (úprava stávající I/35). Důvodem výstavby provizorní komunikace je převedení obousměrné dopravy 
v době budování křižovatky SO 110.P a SO 102.P. Ve staničení km 0,243 000 je navrženo provizorní odvodnění 
pod komunikací s průměrem trouby DN 800 pro převedení vody z pravé strany na levou. 
 

 170.P.2 Jedná se o výstavbu provizorní komunikace v kategorii S 6,5/50 v celkové délce 167,646 m, která  
se odpojuje ze stávající silnice III/36820 cca 50 m před stávající křižovatkou s I/35 v místě stávajícího sjezdu. Tato 
křižovatka bude zrušena, stávající silnice III/36820 směrem ke křižovatce se stávající I/35 bude zachována pro 
přístup k pozemkům. Na provizorní komunikaci bude veden jednosměrný provoz pro dopravní proud Mohelnice  
– Moravská Třebová. Provizorní komunikace na konci úseku ústí do upravené silnice I/35 (SO 110.P) v prostoru 
nově budované křižovatky objektů SO 102.P a SO 110.P. Provizorní komunikace bude sloužit pro úpravu stávající 
silnice I/35 respektive objektu SO 110.P v prostoru mezi křižovatkou SO 102.P a 110.P a křižovatkou SO 110.P  
a 121.P (přeložka III/36820). Stávající propustek DN 300 v km 0,007 bude nahrazen novým DN 600. Na pravé 
straně ve směru staničení je navržena monolitická horská vpusť, do které je zaústěn pravostranný příkop stávající 
silnice III/36820 i pravostranný příkop provizorní komunikace. Na levé straně bude propustek opatřen šikmými 
čely, stávající příkop v délce 35 m bude prohlouben (tak, aby byl propustek odvodněn podélným sklonem 0,5 % 
do stávajícího příkopu). Ve staničení km 0,140 je navrženo provizorní trubní odvodnění s průměrem trouby  
DN 600. To se nachází před vyústěním provizorní komunikace na SO 110.P a bude sloužit pro odvodnění 
levostranného příkopu této upravené komunikace I/35. Znamená to převedení vod z pravé strany provizorní 
komunikace na levou stranu. 
  

SO 09-190.2   Portály pro dopravní značení 
 

na pozemcích parc. č. 2212 a 2687/1 v katastrálním území Gruna. 
 

 Stavební objekt řeší instalaci dvounosníkového portálu rozpětí 17,50 se značkami a lávkou. Levá krajní patka je 
uzpůsobena pro umístění rozvaděče a pro přístup na žebřík. Podjezdná výška na portálu je 5,6 + 0,10 m. 
 

SO 201.P   Most na přivaděči I/35 přes polní cesty a Bílý potok v km 0,400 
 

na pozemcích parc. č. 1210/1, 1210/2, 1223/2, 1224/2, 1224/3, 1238/2, 1281/3 a 1281/4 v katastrálním území 
Dětřichov u Moravské Třebové. 
 

 Stavební objekt řeší výstavbu mostního objektu převádějící přivaděč I/35 (SO 101.P) přes Bílý potok  
a polní cesty na obou březích potoka (SO152.P). Nosnou konstrukci tvoří monolitická předpjatá deska o dvou 
polích 31,5 + 31,5. Šířka mostu je proměnná 16,100 – 17,268 m. Šikmost 90,0 gr. Založení mostu se navrhuje 
hlubinné na pilotách. 

SO 202.P   Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 0,750 
 

na pozemcích parc. č. 1185/2, 1237/1, 1237/2 a 1265/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové. 
 

 Stavební objekt řeší výstavbu mostního objektu převádějícího D35 přes polní cestu. Nosnou konstrukci tvoří 
přesypaný železobetonový rám o 1 poli s délkou přemostění 10,0 m. Volná šířka mostu je 11,75 m. Šikmost  
100 gr. Založení mostu se navrhuje hlubinné na pilotách. 

SO 203.P   Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 1,390 
 

na pozemcích parc. č. 1183/2, 1184/2, 1208/2, 1214/2, 1215/2, 1236/2 a 1245/2 v katastrálním území Dětřichov 
u Moravské Třebové. 
 

 Stavební objekt řeší výstavbu mostního objektu převádějící přivaděč I/35 (SO 101.P) přes polní cestu  
(SO 151.P) a k ní přiléhající migrační prostor. Nosnou konstrukci tvoří monolitická deska z předpjatého betonu  
o 4 polích (18,0 + 2x 24,0 + 18,0), délka přemostění 82,5 m. Šířka mostu je 14,150 m. Šikmost 100 gr. Založení 
mostu se navrhuje hlubinné na pilotách. 

SO 340.P   Retenční nádrž v km 0,750 
 

na pozemku parc. č. 1185/2  v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové. 
 

 Stavební objekt řeší regulaci odtoku z odvodnění objektu SO 101.P I/35 přivaděč z úseku č. 3  
km 0,600 – 0,750. Stavební objekt zahrnuje výstavbu retenční nádrže včetně vtokového objektu  
a sdruženého výpustního objektu, součástí je pak i napojení do patního příkopu polní cesty SO 150.P Úprava 
stávající polní cesty v km 0,750. Otevřená retenční nádrž je navržena o objemu cca 48,36 m3 a regulovaným 
odtokem cca 12,9 l/s. Retenční nádrž je navržena elipsovitého tvaru půdorysné plochy s délkou dna 28 m  
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a střední šířkou 3 m a střední hloubkou 0,5 m zahloubená do terénu. Nátok do retenční nádrže je zajištěn pomocí 
usazovací nádrže s kalovou jímkou a nornou stěnou umístěného v silničním příkopu. Sníženého odtoku z nádrže  
je dosaženo použitím výpustného objektu (požeráku). Větší než návrhové průtoky budou z usazovací nádrže 
s nornou stěnou pomocí bezpečnostního přepadu převedeny přímo do patního příkopu SO 150.P a nebudou 
vedeny přes retenční nádrž. Prostor nádrže je pro údržbu přístupný po cestě SO 140.P Sjezd k RN v km 0,750. 

SO 341.P   Retenční nádrž v km 1,400 
 

na pozemcích parc. č. 1183/2, 1184/2 a 1236/2 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové. 
 

 Stavební objekt řeší regulaci odtoku z odvodnění objektu SO 101.P I/35 přivaděč z úseku č. 4 a 5  
km 0,87 – 1,51. Stavební objekt zahrnuje výstavbu retenční nádrže včetně vtokového objektu a sdruženého 
výpustného objektu, součástí je pak i napojení do patního příkopu polní cesty SO 151.P Úprava stávající polní 
cesty v km 1,390. Otevřená retenční nádrž je navržena o objemu cca 48,36 m3 s návrhovým přítokem cca 65,2 l/s  
a regulovaným odtokem cca 23,8 l/s. Retenční nádrž je navržena elipsovitého tvaru půdorysné plochy s délkou 
dna 21 m a střední šířkou 6,5 m a střední hloubkou 0,45 m zahloubená do terénu. Nátok do retenční nádrže je 
zajištěn propustkem pod SO 141.P. Sníženého odtoku z nádrže je dosaženo použitím výpustného objektu 
(požeráku). Větší než návrhové průtoky budou pomocí bezpečnostního přepadu převedeny přímo do patního 
příkopu SO 151.P. Prostor nádrže je pro údržbu přístupný po cestě SO 141.P Sjezd k retenční nádrži v km 1,400. 

SO 764.P   Protihluková stěna, km 1,25 – 1,50 I/35, vpravo 
 

na pozemcích parc. č. 1183/2, 1184/2, 1199/2, 1214/2, 1215/2, 1236/2 a 1245/2 v katastrálním území Dětřichov 
u Moravské Třebové. 
 

 Objekt řeší výstavbu nové protihlukové stěny o výšce 3,5 m v km 1,249 576 – 1,50 podél přivaděče I/35  
(SO 101.P), vpravo. 

SO 765.P   Protihlukové stěny na I/35 
 

na pozemcích parc. č. 200/25, 200/26, 994/4, 2268/2, 2644/1, 2644/2, 2644/3, 2645/2, 2645/3, 2646, 2648, 2649, 
2654/2, 2654/3, 2654/4, 2654/5, 2655 a 2660/2 v katastrálním území Gruna. 
 

 Objekt řeší výstavbu nové mobilní protihlukové stěny o výšce 4,0 m (v místě nároží křížení se silnicí III/36820 
přechází v zemní val stejné výšky) v km 0,755 – 0,925 v místě napojení na silnici I/35 (SO 110.P), vlevo 
v katastrálním území Borušov a výstavbu nové mobilní protihlukové stěny o výšce 3,5 m resp. 3,0 m (ve směru  
od Moravské Třebové bude stěna o výšce 3,5 m osazena před stávající PHS na opěrné zdi a prodloužena dále 
směrem na Mohelnici v celkové délce 50 m, mobilní PHS a PHS na opěrné zdi budou napojeny překrytím v délce 
4,0 m) na stávající silnici I/35 u nemovitosti č.p. 60 v obci Gruna, vpravo v katastrálním území Gruna. 

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení. 

Na základě zjišťovacího řízení, jehož výsledkem bylo vydání rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KrÚ 2859/2017/OŽPZ/JI bylo konstatováno, že po zvážení všech vlivů 
záměru ve vztahu k posuzovaným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasažené území a populace), 
povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, 
dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k předmětnému záměru ve zjišťovacím 
řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr jehož vlivy nepřesahují hranice České republiky, nemá významný 
vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí,  
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Na stavbu „I/35 Staré Město, připojení na D35“ bylo vydáno územní rozhodnutí 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). 
Dne 15.07.2021 bylo pod č.j. KrÚ 54712/2021 Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy  
a silničního hospodářství vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Rozhodnutí o změně 
územního rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.08.2021. 
 

Dále bylo na stavbu „I/35 Staré Město, připojení na D35“ dne 24.11.2021 pod č.j. KrÚ 75584/2021 Krajským 
úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství vydáno rozhodnutí o změně územního 
rozhodnutí. Toto rozhodnutí o změně územního rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.12.2021. 
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Souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán příslušným obecným stavebním úřadem 
Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 18.5.2022 pod č.j. KrÚ 
32825/2022. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad podle 
ustanovení § 15 stavebního zákona, ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 
oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům zahájení stavebního řízení pro předmětnou stavbu. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště,  
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.  
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 

Účastníkem stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona je: 
 

a) stavebník, 
 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, 
 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo 
k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, 
 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, 
 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo 
dotčeno, 
 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být 
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. 
 

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního 
zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí. Jedná se  
o osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům parcelních čísel: 
 

- v Pardubickém kraji, okres Svitavy, obec Borušov (k.ú. Borušov p.č. 66/1, 257/1, 309/10, 309/11, 309/12, 
309/13, 309/63, 309/71, 309/72, 312/6, 316/2, 317, 318/1, 324/1, 324/18, 324/19, 324/20, 324/21, 324/23, 
324/24, 324/25, 324/26, 324/27, 324/28, 324/29, 324/30, 324/46, 324/48, 330/1, 333/2, 334/2), obec Dětřichov 
u Moravské Třebové (k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 1112/4, 1112/6, 1180/1, 1180/3, 1182/1, 1183/1, 
1183/3, 1184/1, 1184/3, 1185/1, 1185/3, 1185/4, 1198, 1199/1, 1199/3, 1206/1, 1206/3, 1208/1, 1209/1, 
1209/3, 1211/1, 1211/3, 1211/4, 1212, 1213/1, 1213/3, 1214/1, 1215/1, 1216, 1217, 1220/1, 1220/3, 1221/1, 
1221/3, 1222/1, 1222/2, 1223/1, 1223/3, 1224/1, 1224/4, 1225/1, 1225/3, 1226/1, 1226/3, 1227/1, 1227/2, 
1227/3, 1229/1, 1229/3, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1231/1, 1231/3, 1232/1, 1232/3, 1233/1, 1234/1, 
1236/1, 1236/3, 1238/1, 1238/3, 1239/1, 1239/3, 1242/1, 1242/3, 1243/1, 1243/5, 1243/6, 1244/1, 1244/3, 
1245/1, 1245/3, 1251/1, 1251/3, 1252/1, 1252/3, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/3, 1261/4, 1262/3, 1265/1, 
1265/3, 1282/1), obec Gruna (k.ú. Gruna st.p. 1, p.č. 200/11, 200/12, 200/14, 200/23, 201, 994/2, 2189/4, 2195, 
2202/1, 2205, 2206/1, 2208/1, 2209/1, 2266, 2267, 2268/1, 2269, 2273, 2486/1, 2487/1, 2488/1, 2645/1, 2650, 
2654/1, 2660/1, 2661, 2669, 2682/22684, 2685, 2686/1, 2688/1, 2690/1, 2695/1, 2698/1, 2698/2, 2703, 2713/2, 
2718/1)   
  
S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet sousedních pozemků, jež mohou být 
prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 
odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je 
účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.  
 
Účastníci řízení mohou své námitky popřípadě důkazy ke stavbě uplatnit ve lhůtě nejpozději do 20 dnů  
od obdržení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska 
dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.  
 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. 
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K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při pořizování územně plánovací dokumentace 
nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území se podle 
ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
 

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, jež překračují rozsah uvedený v první a druhé větě tohoto odstavce, se nepřihlíží.  
 

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. C 307 Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (v úřední dny pondělí a středa od 8,00 hod.  
do 11,00 hod., od 13,00 hod. do 17,00 hod., popřípadě na základě telefonické domluvy na tel. č. 466 026 172  
i v jiný dohodnutý termín) na adrese Komenského náměstí 120, Pardubice, ve lhůtě shora uvedené.  
 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) mají účastníci 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 dnů od uplynutí výše stanovené 
lhůty k podání námitek. Jedná se o lhůtu pro posouzení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, 
nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž speciální 
stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 112 stavebního zákona.  
Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

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. 
 

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 ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích - dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou 
veřejně prospěšné. 
 

 
                                 otisk úředního razítka 

 
      Mgr. Zdeněk Semorád 

                                                                                                             vedoucí odboru dopravy  
                                                                                                            a silničního hospodářství 

                                              v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
                                                                                   vedoucí oddělení silničního hospodářství  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce následujících úřadů: 
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Obecní úřad Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová 
Obecní úřad Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová 
Obecní úřad Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová 
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Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu 
Pardubického kraje. 
 
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, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení  
a sejmutí.  
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
Účastníci řízení (účastníkům se doručuje toto oznámení jednotlivě): 
 

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které zastupuje 
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
 

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa  
a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
AGRONA Staré Město, a.s., Staré Město 5, 569 23 Staré Město u Moravské Třebové 
obec Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová 
obec Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová 
město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Bc. Alena Homolová, Langrova 829/29, 627 00 Brno 
Ing. Karel Pantůček, Šmilovského 323/20, 627 00 Brno 
Ing. Tomáš Pantůček, Foltýnova 1026/14, 635 00 Brno 
Ing. Jiří Konečný, Staré Město 185, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové 
Roman Zezula, Svojanov 7, 571 01 Moravská Třebová 
Stanislav Dobrozemský, Slatina 9, 569 43 Jevíčko 
Petr Kudla, Nejedlého 1480/8, 568 02 Svitavy 
 

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona – vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna,  
a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena: 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová 
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
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ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
BIOELEKTRÁRNA Dětřichov, s.r.o., U Větrolamu 174/5, 568 02 Svitavy 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
obec Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová 
 

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má 
k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
prováděním stavby přímo dotčeno: Jedná se o tyto pozemky a stavby sousedící s výše uvedenou stavbou: 
(účastníkům se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce výše uvedených úřadů): 
 

- obec Borušov (k.ú. Borušov p.č. 66/1, 257/1, 309/10, 309/11, 309/12, 309/13, 309/63, 309/71, 309/72, 312/6, 
316/2, 317, 318/1, 324/1, 324/18, 324/19, 324/20, 324/21, 324/23, 324/24, 324/25, 324/26, 324/27, 324/28, 
324/29, 324/30, 324/46, 324/48, 330/1, 333/2, 334/2) 
 

- obec Dětřichov u Moravské Třebové (k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové p.č. 1112/4, 1112/6, 1180/1, 1180/3, 
1182/1, 1183/1, 1183/3, 1184/1, 1184/3, 1185/1, 1185/3, 1185/4, 1198, 1199/1, 1199/3, 1206/1, 1206/3, 
1208/1, 1209/1, 1209/3, 1211/1, 1211/3, 1211/4, 1212, 1213/1, 1213/3, 1214/1, 1215/1, 1216, 1217, 1220/1, 
1220/3, 1221/1, 1221/3, 1222/1, 1222/2, 1223/1, 1223/3, 1224/1, 1224/4, 1225/1, 1225/3, 1226/1, 1226/3, 
1227/1, 1227/2, 1227/3, 1229/1, 1229/3, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1231/1, 1231/3, 1232/1, 1232/3, 
1233/1, 1234/1, 1236/1, 1236/3, 1238/1, 1238/3, 1239/1, 1239/3, 1242/1, 1242/3, 1243/1, 1243/5, 1243/6, 
1244/1, 1244/3, 1245/1, 1245/3, 1251/1, 1251/3, 1252/1, 1252/3, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/3, 1261/4, 
1262/3, 1265/1, 1265/3, 1282/1) 

 

-  obec Gruna (k.ú. Gruna st.p. 1, p.č. 200/11, 200/12, 200/14, 200/23, 201, 994/2, 2189/4, 2195, 2202/1, 2205, 
2206/1, 2208/1, 2209/1, 2266, 2267, 2268/1, 2269, 2273, 2486/1, 2487/1, 2488/1, 2645/1, 2650, 2654/1, 2660/1, 
2661, 2669, 2682/22684, 2685, 2686/1, 2688/1, 2690/1, 2695/1, 2698/1, 2698/2, 2703, 2713/2, 2718/1) 

Dotčené orgány:  
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Ministerstvo dopravy, Odbor vodní dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100 10  
Praha 10 
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství,  
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 
Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie Pardubického 
kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní 
inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
Obecní úřad Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová 
Obecní úřad Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová 
Obecní úřad Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 
Obvodní báňský úřad pro území Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Milady 
Horákové 375/12, 568 02 Svitavy 
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně 160 08 Praha 6 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
 
 
 



 

 
 

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