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ROZHODNUTÍ 

ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 

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

§ 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona 

podklady pro odstranění stavby, které mu dne 11.3.2022 předložila 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

kterou zastupuje Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO 28791274, Strojnická č.p. 1646, 516 01  

Rychnov nad Kněžnou 

(dále jen „vlastník“), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

p o v o l u j e 

odstranění stavby 

ŘSD - D35 Džbánov-Litomyšl-VN-přeložka vn, demontáž vedení VN 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 142/5, 143/1, 143/10, 143/12, 192/2, 206/1, 206/2, 211/1, 211/5, 

224/1, 225/1, 225/2, 227/4, 324/15, 337/2, 351/2, 353/2, 353/4, 354/2, 355, 356/2, 419/4, 419/5, 420/6, 

420/8, 426/12, 426/13, 431/4, 433/6, 481, 666/3, 677/1, 681/5, 683/12, 683/15, 683/16, 705/2, 705/6, 

720/45, 721/4, 723/53, 762/1, 762/4, 762/5, 762/6, 762/37, 762/38, 762/43, 762/46, 762/80, 762/83, 

762/84 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 384/1, 415/2, 443/5, 466, 478, 482, 488, 

791/2, 868/1, 868/2, 868/5, 868/7, 868/10, 868/11, 868/12, 868/13, 868/14, 868/15, 868/16, 868/17, 

868/18, 868/21, 868/39, 868/40 v katastrálním území Řídký, parc. č. 670/2, 670/30, 765/9, 771/1, 771/2, 

772/1, 1187, 1234/34 v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta, parc. č. 318/10, 592/1, 647/1, 

647/3, 647/5, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/12, 647/13, 647/14, 648/2, 648/3, 648/4, 1082/1, 1082/2, 

1086/2, 1091, 1118/1, 1119/1, 1135, 1149/2, 1349, 1350, 1351 v katastrálním území Hrušová. 

 

Druh a účel stavby: technická infrastruktura 

Jedná se demontáž části trasy venkovního vedení VN3872, které budou přeloženy do nových tras z 

důvodu výstavby dálnice D35. Stávající venkovní vedení je stavbou technické infrastruktury pro 

distribuci elektrické energie. 

 

SO 06-411 Přeložení stávajícího venkovního vedení vn mezi podpěrnými body č. 74 a č. 82 

- Po vybudování nového vedení mezi PB č. 74 a č. 82 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta bude stávající 

vedení VN od PB č. 74 po PB č. 82 zrušeno a zdemontováno. 

- Stávající betonové sloupy č. 74 - 82 budou zdemontovány včetně vedení VN vodiči AlFe 3x110/22. 

Betonové základy stožárů budou odkopány a odbourány. Betonová suť bude odvezena a jáma po 

základu bude zasypána zeminou, v orné půdě bude zasypána ornicí ve vrstvě min. 30 cm silné. 
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- Konzoly kotevní i popěrné izolátory a vodiče budou zdemontovány a ekologicky zlikvidovány. 

Délka demontovaného vedení je cca 831 m. 

 

SO 06-412: Přeložení stávajícího venkovního vedení vn mezi podpěrnými body č. 90 a č. 93 

- Po vybudování nového vedení mezi PB č. 90 a č. 93 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta bude stávající 

vedení VN od PB č. 90 po PB č. 93 zrušeno a zdemontováno. 

- Stávající betonové sloupy č. 790 -93 budou zdemontovány včetně vedení VN vodiči A1Fe 3x110/22. 

Betonové základy stožárů budou odkopány a odbourány. Betonová suť bude odvezena a jáma po 

základu bude zasypána zeminou, v orné půdě bude zasypána ornicí ve vrstvě min 30 cm silné. 

- Konzoly kotevní i popěrné izolátory a vodiče budou zdemontovány a ekologicky zlikvidovány. 

Délka demontovaného vedení je cca 234 m. 

 

SO 06-414 Přeložení venkovního vedení vn mezi podpěrným bodem č. 104 po podpěrný bod C.113 a 

odbočky k TS SY_0001 po PB č. 3 

- Po vybudování nové ho vedení mezi PB č. 104 a č. 113 a odbočky k SY_0001 v k.ú. Cerekvice n. L. 

bude stávající vedení VN od PB č. 108 po PB č. 113 zrušeno a zdemontováno. 

- Stávající betonové sloupy č. 104 - 108 a příhradové stožáry č. 105 a 110 budou zdemontovány 

včetně vedení VN vodiči AlFe 3x110/22. Odbočka z PB č. 110 bude demontována po nový PB č. 

110 na p.č. 143/10. 

- Odbočka k SY_0001 provedená vodiči A1Fe 3x35 bude demontovaná po PB č. 3. 

- Zemní práce při demontáži podpěrných bodů č. 105 -111 a PB č. 1 - 3 budou prováděny v 

součinnosti s hydrogeologem, který na místě stanoví případné podmínky úpravy základové spáry, 

pokud bude naražena spodní voda a mohl by být narušen vodní režim v území. 

- Betonové základy stožárů budou odkopány a odbourány. Betonová suť bude odvezena a jámy po 

základech budou zasypány zeminou, v orné půdě budou zasypány ornicí ve vrstvě min 30 cm silné. 

- Konzoly kotevní i popěrné izolátory a vodiče budou zdemontovány a ekologicky zlikvidovány. 

Délka demontovaného vedení je cca 595 m. 

 

SO 06-415 Přeložení stávajícího venkovního vedení vn mezi podpěrnými body č. 120 a č. 125 a 

odbočky k obci Horky 

- Po vybudování nového vedení mezi PB č. 120 a č. 125 v k.ú. Cerekvice nad Loučnou bude stávající 

vedení VN od PB č. 120 po PB č. 125 zrušeno a zdemontováno. Dále bude demontovaná odbočka z 

PB č. 123 po PB č. 4 směrem ok obci Horky. 

- Stávající betonové sloupy č. 120 -125 a 123 -4 budou zdemontovány včetně vedení VN vodiči A1Fe 

3x110/22 a AlFe 3x42/7. 

- Betonové základy stožárů budou odkopány a odbourány. Betonová suť bude odvezena a jámy po 

základech budou zasypány zeminou, v orné půdě budou zasypány ornicí ve vrstvě min 30 cm silné. 

- Konzoly kotevní i popěrné izolátory a vodiče budou zdemontovány a ekologicky zlikvidovány. 

Délka demontovaného vedení je cca 677 m. 

 

SO 06-416: Přeložení stávajícího venkovního vedení vn mezi podpěrnými body č. 129 a č. 139 

- Po vybudování nového vedení mezi PB č. 129 a č. 139 v k.ú. Cerekvice nad Loučnou a k.ú. Řídký 

bude stávající vedení VN od PB č. 129 po PB č. 139 zrušeno a zdemontováno. 

- Stávající betonové sloupy č. 129 -139 budou zdemontovány včetně vedení VN vodiči A1Fe 

3x110/22. Betonové základy stožárů budou odkopány a odbourány. Betonová suť bude odvezena a 

jámy po základech budou zasypány zeminou, v orné půdě budou zasypány ornicí ve vrstvě min 30 

cm silné. 

- Konzoly kotevní i popěrné izolátory a vodiče budou zdemontovány a ekologicky zlikvidovány Délka 

demontovaného vedení je cca 990 m. 
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II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby: 

1. Stavba bude odstraněna do 31.12.2024.  

2. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu. 

3. Stavba bude odstraněna podle ověřené dokumentace bouracích prací. 

4. Způsob provedení bouracích prací: 

a) Stavba se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a 

zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo 

její části. 

b) Při odstraňování stavby nesmí být ohrožena stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, 

včetně staveb technické infrastruktury, provozu na přilehlých komunikacích. 

c) Okolí odstraňované stavby nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, 

zejména hlukem a prachem. 

d) Stavební a demoliční odpady z odstraňované stavby musí být odklízeny neprodleně a nepřetržitě 

tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

a v případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního 

prostředí. 

5. Budou dodrženy požadavky dotčených orgánů: 

a) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 

034010/2021 ze dne 22.6.2021 

i) Provádět práce na pozemku především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést 

pozemek do původního stavu. 

ii) Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 

nejmenším škodám. 

iii) Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 

zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

iv) Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. Zabránit 

jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět, tak jak byla skryta od podorničí 

a navrstvit ornicí. Kubatura ornice bude umístěna na pozemcích dotčených stavbou a použita 

pro sadové úpravy stavbou dotčeného území. Po skončení stavebních prací uvést pozemky do 

původního stavu, jaký byl před započetím prací. 

v) O provádění skrývky vést deník. 

b) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 

026553/2022 ze dne 4.5.2022 

i) Z předložené situace vyplývá, že lesní pozemky p.č. 762/80, a 431/4 budou přímo dotčené 

demolicí a stavbou nové přeložky. Před zahájením demolice a stavby je nutno požádat o 

dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v konkrétním potřebném 

rozsahu po dobu provádění stavby na lesní pozemku. 

ii) Na výše uvedené lesní pozemky nebude při stavbě odkládán žádný stavební ani jiný materiál 

a nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků, kromě částí pozemků přímo dotčených 

stavbou, tj. prostoru, který bude předmětem dočasného odnětí z PUPFL. 

iii) Nedojde k poškození stromů stojících na lesních pozemcích mimo místo stavby (tj. prostoru, 

který bude předmětem dočasného odnětí z PUPFL) ani jejich kořenového systému tak, aby 

nedošlo k narušení porostního pláště a k případnému dalšímu narušení stability celého 

porostu. 

c) Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 

035943/2021 ze dne 16.6.2021 

i) Doklady o způsobu využití případně odstranění všech odpadů vzniklých při demontáži 

venkovního vedení VN předloží stavebník do 15-ti dnů od ukončení prací na MěÚ Litomyšl, 

OŽP. 

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

Svitavy, Dopravní inspektorát, závazné stanovisko č.j. KRPE-9000-1/ČJ-2020-170906 ze dne 

29.1.2020 
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i) Při akci nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na dotčených 

pozemních komunikacích, v opačném případě bude třeba zhotovitelem místa zásahu 

označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska 

Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního 

odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. 

ii) Při stavbě nesmí dojít k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních 

objektů. Případné nečistoty budou neprodleně odstraněny. 

iii) V případě zásahu do komunikace nebo jejího příslušenství, musí být po skončení prací 

vše uvedeno do původního stavu dle TP170. 

iv) Překážky na komunikaci musí být za snížené viditelnosti označeny a osvětleny světlem 

oranžové barvy. 

v) Případný zákres polohy vedení v naší správě vám poskytne: Policie ČR, Krajské 

ředitelství Pardubického kraje, OKTI, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice. 

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

nad Orlicí, Dopravní inspektorát, závazné stanovisko č.j. KRPE-9129-1/ČJ-2020-171106 ze 

dne 4.2.2020 

i) Silničnímu správnímu orgánu bude podána žádost o vydání stanovení přechodné úpravy 

silničního provozu, obsahující jako přílohu odborně zpracovaný grafický návrh 

přechodného dopravního značení. Ten ji smyslu ust. § 77 odst. 3 písm. zákona 

č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění 

projedná se zdejší součásti Policie ČR, která je dotčeným orgánem ve smyslu ust. § 77 

odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., výše uvedeného zákona. 

f) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j. 

MUVM/048107/2021 ze dne 27.7.2021 

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech: 

i) Odpady vznikající při akci třídit podle jednotlivých druhů a kategorií již během bouracích 

prací v místě demolice předmětného objektu (demontáž stožárů a demolice betonových 

základů, konstrukcí a konstrukcí) a tyto odpady odděleně shromažďovat, aby se zamezilo 

jejich kontaminaci nebezpečnými látkami a jinými škodlivinami a zabránilo se míšení 

různých odpadů, které lze samostatně opětovně použít či recyklovat (beton, kovy a železo, 

keramika). 

ii) Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

iii) Zhotovitel bouracích prací předloží Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního 

prostředí, před zahájením bouracích prací písemnou smlouvu zajišťující předání 

odpovídajícího množství odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady. 

iv) Po ukončení bouracích prací budou příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového 

hospodářství, Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, předloženy 

doklady o předání vzniklých odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady. 

v) Během bouracích prací bude staveniště zkrápěno vodou, aby se zamezilo nadměrné 

prašnosti. 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

vi) Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod 

závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze 

stavebních a dopravních prostředků. 

g) Drážní úřad, závazné stanovisko č.j. DUCR-66854/20/Bn ze dne 18.11.2020 

i) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

ii) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k 

záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

iii) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

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

infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí: 
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a) CETIN a.s. - č.j. 688965/21 ze dne 17.6.2021, 

b) GasNet Služby, s.r.o. - č.j. 5002398798 ze dne 30.6.2021, 

c) ČEPS, a.s. - č.j. 202109037 ze dne 26.10.2021,  

d) Správa železnic, státní organizace - č.j. 7872/2020-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 4.3.2020 a 

22520/2022-SŽ-OŘ HKR-OTE ze dne 9.8.2022. 

7. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění 

povrchových vod. 

8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.  

9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin. 

10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích. 

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

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

272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

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

polétavým prachem. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

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

Jan Janecký, nar. 4.12.1968, Větrná č.p. 713, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 

Česká republika  

Ing. Jaromír Karský, nar. 10.2.1945, U Besedy č.p. 19/5, Praha 9-Klánovice, 190 14  Praha 914 

Zemědělské družstvo " Růžový palouček", Morašice č.p. 180, 569 51  Morašice u Litomyšle 

Pavel Vondra, nar. 15.7.1980, Cerekvice nad Loučnou č.p. 31, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Mgr. Jana Vondrová, nar. 26.2.1978, Cerekvice nad Loučnou č.p. 31, 569 53  Cerekvice nad 

Loučnou 

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

JUDr. Ladislav Hejtmánek, nar. 23.3.1974, Vorařská č.p. 2075/6, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 

412 

JUDr. Pavla Kučerová, Ph.D., nar. 6.5.1978, Bj. Krawce č.p. 998, 565 01  Choceň 1 

Eva Milerová, nar. 22.12.1943, Psohlavců č.p. 1498/57, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 

Obec Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou č.p. 132, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Alan Hudec, nar. 28.3.1956, Laurel Avenue 41, Ontario, M9B 4T1 Toronto, Kanada 

Jan Sedláček, nar. 7.5.1954, Cerekvice nad Loučnou č.p. 178, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Ing. Jiří Sedláček, nar. 5.1.1958, Očelice č.p. 27, 517 71  České Meziříčí 

Radomír Sedláček, nar. 23.6.1961, Karla Hlaváčka č.p. 2286/7, 180 00  Praha 8-Libeň 

František Černík, nar. 23.9.1962, Morašice č.p. 152, 569 51  Morašice u Litomyšle 

Jiřina Matějková, nar. 3.2.1957, Rašínova č.p. 232, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 

Bc. Marcela Mühlhanslová, nar. 8.1.1965, Volákova č.p. 1196, 560 02  Česká Třebová 2 

Anna Soukupová, nar. 28.3.1941, Popradská č.p. 1287, 562 06  Ústí nad Orlicí 6 

Jana Křížová, nar. 23.9.1945, Tisová č.p. 117, 566 01  Vysoké Mýto 

Jarmila Novotná, nar. 20.3.1952, 9. května č.p. 808, 570 01  Litomyšl-Město 

Radek Beneš, nar. 25.8.1974, Bohuňovice č.p. 44, 570 01  Litomyšl 

Miroslav Beneš, nar. 1.3.1975, Řídký č.p. 4, 570 01  Litomyšl 

Pavel Mundil, nar. 4.9.1972, K Ryšánce č.p. 1592/22, Praha 4-Krč, 147 00  Praha 47 

Jindra Škeříková, nar. 24.9.1956, Pospíšilova č.p. 1157/37, 500 03  Hradec Králové 3 

Obec Bohuňovice, Bohuňovice č.p. 13, 570 01  Litomyšl 

Ing. Jan Vaňous, nar. 7.1.1966, Bažantnice č.p. 134, Podklášteří, 674 01  Třebíč 1 

Jaroslav Jeník, nar. 21.1.1936, Řídký č.p. 7, 570 01  Litomyšl 

Václav Jiroušek, nar. 11.9.1949, Džbánov č.p. 57, 566 01  Vysoké Mýto 

Milena Jiroušková, nar. 31.8.1955, Džbánov č.p. 57, 566 01  Vysoké Mýto 

Jiří Zavřel, nar. 7.7.1965, Džbánov č.p. 97, 566 01  Vysoké Mýto 

Luboš Zavřel, nar. 27.1.1975, Džbánov č.p. 97, 566 01  Vysoké Mýto 

Petr Růžička, nar. 7.2.1958, Farmářská č.p. 276, 533 75  Dolní Ředice 

Jana Růžičková, nar. 4.3.1958, Farmářská č.p. 276, 533 75  Dolní Ředice 

Jindřich Loskot, nar. 23.9.1960, Hrušová č.p. 104, 565 55  VM Hrušová 
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Miluše Loskotová, nar. 26.7.1965, Hrušová č.p. 104, 565 55  VM Hrušová 

Obec Hrušová, Hrušová č.p. 94, 565 55  VM Hrušová 

Jana Pospíšilová, nar. 30.12.1961, Odbojářská č.p. 548, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké 

Mýto 

Petr Šplíchal, nar. 21.4.1965, Sv. Čecha č.p. 59, 566 01  Vysoké Mýto-Město 

Vlastimil Šplíchal, nar. 8.9.1963, U Potoka č.p. 751, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 

 

Odůvodnění: 

Dne 11.3.2022 ohlásil vlastník záměr odstranit stavbu. Protože nebyly splněny podmínky pro vydání 

souhlasu, rozhodl stavební úřad usnesením podle § 128 odst. 4 stavebního zákona dne 24.8.2022, že 

ohlášený záměr projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, 

řízení bylo zahájeno dnem ohlášení záměru. 

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 

stanovil, že ve lhůtě do 7 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 

dotčené orgány svá stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady a 

zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Stanoviska sdělili: Drážní úřad, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Ministerstvo obrany 

České republiky, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 

územních zájmů Čechy, Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, 

památková péče, Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, Policie České republiky, Krajské 

ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Policie České 

republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní 

inspektorát. 

Souhlas formou rozhodnutí vydal Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, dne 1.6.2022 pod 

č.j. MěÚ Litomyšl 034656/2022/Říh. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

CETIN a.s., GasNet, s.r.o., ČEPS, a.s., Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec 

Králové, VOSA spol.s r.o. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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

nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

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

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

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 

rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává 

s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 

dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na 

náklady účastníka. 
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Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí 

nebo doručení veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost 

ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro 

doručování prostřednictvím veřejné datové sítě. 

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

 

 

  

Ing. Josef Filipi v. r. 

vedoucí odboru výstavby 

a územního plánování 

 

Za správnost vyhotovení:                                       otisk úředního razítka 

  

  

  

Šárka Tobková 

referent oddělení 

stavebního úřadu 

 

Poplatek: 

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

položky 18 odst. 12 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 8.9.2022. 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

Energomontáže Votroubek s.r.o., IDDS: k9spr3m 

 sídlo: Strojnická č.p. 1646, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

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

  

účastníci (doručenky) 

Jan Janecký, Větrná č.p. 713, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

 zastoupení pro: Česká republika  

Ing. Jaromír Karský, U Besedy č.p. 19/5, Praha 9-Klánovice, 190 14  Praha 914 

Zemědělské družstvo " Růžový palouček", IDDS: m73cvz5 

 sídlo: Morašice č.p. 180, 569 51  Morašice u Litomyšle 

Pavel Vondra, Cerekvice nad Loučnou č.p. 31, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Mgr. Jana Vondrová, Cerekvice nad Loučnou č.p. 31, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

 zastoupení pro: Česká republika  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 

 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

 zastoupení pro: Česká republika  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

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

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

Pardubice 2 

JUDr. Ladislav Hejtmánek, IDDS: dmbuwz8 

 trvalý pobyt: Vorařská č.p. 2075/6, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 

JUDr. Pavla Kučerová, Ph.D., IDDS: bmdvmen 

 trvalý pobyt: Bj. Krawce č.p. 998, 565 01  Choceň 1 
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Eva Milerová, Psohlavců č.p. 1498/57, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 

Obec Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr 

 sídlo: Cerekvice nad Loučnou č.p. 132, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Alan Hudec, Laurel Avenue 41, Ontario, M9B 4T1 Toronto, Kanada 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

 zastoupení pro: Česká republika  

Jan Sedláček, Cerekvice nad Loučnou č.p. 178, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Ing. Jiří Sedláček, IDDS: c63wiyq 

 trvalý pobyt: Očelice č.p. 27, 517 71  České Meziříčí 

Radomír Sedláček, Karla Hlaváčka č.p. 2286/7, 180 00  Praha 8-Libeň 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

 zastoupení pro: Česká republika  

František Černík, Morašice č.p. 152, 569 51  Morašice u Litomyšle 

Jiřina Matějková, Rašínova č.p. 232, Pražské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 

Bc. Marcela Mühlhanslová, Volákova č.p. 1196, 560 02  Česká Třebová 2 

Anna Soukupová, Popradská č.p. 1287, 562 06  Ústí nad Orlicí 6 

Jana Křížová, Tisová č.p. 117, 566 01  Vysoké Mýto 

Jarmila Novotná, 9. května č.p. 808, 570 01  Litomyšl-Město 

Radek Beneš, Bohuňovice č.p. 44, 570 01  Litomyšl 

Miroslav Beneš, Řídký č.p. 4, 570 01  Litomyšl 

Pavel Mundil, K Ryšánce č.p. 1592/22, Praha 4-Krč, 147 00  Praha 47 

Jindra Škeříková, Pospíšilova č.p. 1157/37, 500 03  Hradec Králové 3 

Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 

 sídlo: Bohuňovice č.p. 13, 570 01  Litomyšl 

Ing. Jan Vaňous, Bažantnice č.p. 134, Podklášteří, 674 01  Třebíč 1 

Jaroslav Jeník, Řídký č.p. 7, 570 01  Litomyšl 

Václav Jiroušek, Džbánov č.p. 57, 566 01  Vysoké Mýto 

Milena Jiroušková, Džbánov č.p. 57, 566 01  Vysoké Mýto 

Jiří Zavřel, Džbánov č.p. 97, 566 01  Vysoké Mýto 

Luboš Zavřel, Džbánov č.p. 97, 566 01  Vysoké Mýto 

Petr Růžička, Farmářská č.p. 276, 533 75  Dolní Ředice 

Jana Růžičková, Farmářská č.p. 276, 533 75  Dolní Ředice 

Jindřich Loskot, Hrušová č.p. 104, 565 55  VM Hrušová 

Miluše Loskotová, Hrušová č.p. 104, 565 55  VM Hrušová 

Obec Hrušová, IDDS: 66ma3pp 

 sídlo: Hrušová č.p. 94, 565 55  VM Hrušová 

Jana Pospíšilová, Odbojářská č.p. 548, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 

Petr Šplíchal, Sv. Čecha č.p. 59, 566 01  Vysoké Mýto-Město 

Vlastimil Šplíchal, U Potoka č.p. 751, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 

  

ostatní účastníci (doručenky) 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

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

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 

 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Nové Město-Praha  1 

VOSA spol.s r.o., IDDS: dxea86z 

 sídlo: Farmářská č.p. 238, 533 75  Dolní Ředice 

  

dotčené orgány 

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
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Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 

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

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

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, památková péče, IDDS: 

47jbpbt 

 sídlo: B. Smetany č.p. 92, 566 01  Vysoké Mýto 

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, IDDS: 47jbpbt 

 sídlo: B. Smetany č.p. 92, 566 01  Vysoké Mýto-Město 

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

inspektorát, IDDS: ndihp32 

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

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, 

Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 

 sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 01  Ústí nad Orlicí 1 
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