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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 
 

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupený 
na základě plné moci ze dne 18.02.2021 společností AFRY CZ s.r.o., IČO: 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, 
140 00 Praha 4, podal dne 28.07.2022 žádost o stavební povolení pro stavbu:  
 

 „D35 Džbánov - Litomyšl“ 
 

(dále jen „stavba") v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí a Svitavy; a to v rozsahu následujících stavebních 
objektů: 
 

 SO 06 - 125.1 Přeložka silnice I/35 v km 0,235 SO 06 - 110 
 SO 06 - 125.2 Přeložka silnice I/35 
 SO 06 - 163  Úprava sjezdu na stávající sil. I/35 ke hřbitovu Hrušová 
 SO 06 - 172.1 Provizorní komunikace pro sil. I/35, stavba SO 06 - 204 
 SO 06 - 172.2 Provizorní komunikace pro sil. I/35, stavba SO 06 – 125 

- na pozemcích parc. č. 128, 129, 131/1, 133/1, 135, 139/1, 141/2, 142, 145/3, 275/2, 275/3, 277/2, 277/7, 
311, 324, 327, 360/1, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/8, 360/9, 360/10 a 360/17 vše v  katastrálním území 
Tržek u Litomyšle 
 

- na pozemcích parc. č. 297/2, 298/4, 589/2, 592/1, 592/12, 641/1, 648/13, 648/14, 648/15, 648/16, 648/17, 
648/18, 1310/1, 1310/2, 1310/3 a 1313 vše v katastrálním území Hrušová 

 

- na pozemcích parc. č. 720/26, 720/31, 762/63, 762/66, 762/67 a 762/68 vše v katastrálním území Cerekvice 
nad Loučnou 
 
 

Popis stavebních objektů: 
 

SO 06 – 125.1  Přeložka silnice I/35 v km 0,235 SO 06 - 110  
 

 Jedná se o stavební úpravy stávající silnice I/35 související s navrhovanou dálnicí D35: 
a) v km 47,5: Úpravy silnice I/35 z důvodu výstavby mostu SO 06-204 u hřbitova v obci Hrušová, úprava 
souběžného příkopu kolem I/35, zrušení stávajícího propustku DN 800 (kolize s pilířem mostu) a výstavba 
propustku nového (DN 1000) o 20 m dále ve směru na Litomyšl, úprava souběžného příkopu od dalšího 
stávajícího propustku na I/35 za křižovatkou se silnicí III/03528, příkop vedený od nového propustku pod 
provizorní komunikací SO 06 – 172.1 až do stávajícího hlavního odvodňovacího zařízení, od místa napojení 
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příkopu na hlavním odvodňovacím zařízení do vzdálenosti 100 m po směru toku dojde k pročištění hlavního 
odvodňovacího zařízení v parametrech: šířka dna 0,6 m a sklony svahů 1:1,5, obnova vozovky stávající I/35 po 
realizaci pilířů SO 06 – 204 
b) v km cca 49,6: Rozšíření stávající silnice I/35 o max. 1,7 m v místě nově navrženého napojení přeložky silnice 
III/03528 do obce Bohuňovice (SO 06 – 124) a úprava stávajícího svahu kolem I/35. Rozšířený úsek bude proveden 
v kategorii S 9,5 s přídatným pruhem pro odbočení vlevo o šířce 3,25 m. 
c) Přeložka silnice I/35 v daném úseku v místě napojení přivaděče z dálnice D35 
Přeložka nahradí rušenou část silnice mezi obcemi Řídký a Litomyšl v místě napojení na přivaděč mimoúrovňové 
křižovatky Řídký (SO 06 - 110). Přeložka je navržena v kategorii S 9,5/60, délky 174,07 m. Zhruba v polovině úseku 
je vlevo navrženo kolmé napojené účelové komunikace ( SO 06 – 160.1), na konci úseku je pak navržena styková 
křižovatka a obratiště pro vozidla zimní údržby se zemním valem pro zamezení průhledu křižovatkou. 
 

SO 06 - 125.2 Přeložka silnice I/35 
 

 Přeložka silnice nahradí rušenou část silnice mezi obcemi Řídký a Litomyšl v místě napojení mimoúrovňové 
křižovatky Řídký (SO 06 – 110) na stávající silnici I/35. Přeložka je navržena v kategorii S 9,5/70, délky 235,04 m. 
Na začátku úseku je vpravo navrženo kolmé napojení SO 06 – 160.2, na konci úseku vlevo je pak navržena styková 
křižovatka a SO 06 – 125.1 a obratiště pro vozidla zimní údržby. 
 
SO 06 - 163  Úprava sjezdu  na stávající sil. I/35 ke hřbitovu Hrušová 
 

 Objekt řeší úpravu sjezdu ke hřbitovu v katastrálním území Hrušová. Sjezd vedený přímo ke hřbitovu bude 
přeložen a kolmo napojen na stávající silnici I/35. Trasa podchází pod mostem SO 06-204 na D35 přes železniční 
trať. Je navržen v kategorii P 4/30, délka úseku je 107,22 m. 
 
SO 06 - 172.1 Provizorní komunikace pro sil. I/35, stavba SO 06 - 204 
 

 Navržená provizorní komunikace řeší dopravní obsluhu na silnici III/03528 během výstavby mostu  
SO 06 – 204. Celková délka osy provizorní komunikace je 505,30 m. 
 

SO 06 - 172.2 Provizorní komunikace pro sil. I/35, stavba SO 06 - 125 
 

 Navržená provizorní komunikace řeší dopravní obsluhu na silnici I/35 během výstavby přeložky silnice I/35  
(SO 06-125.1 a SO 06-125.2). Celková délka osy provizorní komunikace je 654,0 m.  
 

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení. 

Toto stavební řízení je navazujícím řízením podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). 
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 184b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) postupuje též podle ustanovení § 9b  
až § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Výše uvedená stavba „D35 Džbánov – Litomyšl“ je součástí záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov  
– MÚK Staré Město“, pro který bylo Ministerstvem životního prostředí dne 23.10.2012 pod č.j. 73999/ENV/12 
vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí dále 
vydalo dne 11.11.2016 pod č.j. 40890/ENV/16 závazné stanovisko k ověření souladu obsahu výše uvedeného 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí s požadavky právních předpisů. Ministerstvo 
životního prostředí dále opatřením ze dne 20.12.2019 pod č.j. MZP/2018/710/550 prodloužilo platnost výše 
uvedeného stanoviska ze dne 23.10.2012 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí do 20.12.2024.  
 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování 
dne 13.12.2019 pod č.j. MěÚ Litomyšl 105592/2019, které nabylo právní moci dne 23.03.2021 (platnost územního 
rozhodnutí byla stanovena na dobu 5-ti let od nabytí právní moci).  
 

Souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán aktuálně příslušným obecným stavebním 
úřadem Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 20.06.2022 pod 
č.j. KrÚ 48675/2022. 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, jako 
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 stavebního zákona, ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. písm. d) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
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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 Ústí nad Orlicí, obec Hrušová (k.ú. Hrušová, p.č. 1070, 1084, 1090, 1122, 1153, 
1303, 1304, 1307, 1309/1, 1309/2, 1312, 1314, 1353, 1354, 294/2, 305/4, 307/3, 308/1, 318/10, 318/17, 318/18, 
318/19, 318/2, 318/3, 318/4, 319/15, 319/16, 338/3, 351/2, 586/2, 587/3, 592/11, 592/35, 592/36, 594/1, 596/2, 
597/1, 597/13, 641/4, st. 105 – č.p.93, st. 238 – budova bez čísla popisného a evidenčního a st. 69 – č.p.60) 
 

- v Pardubickém kraji okres Svitavy, obec Tržek (k.ú. Tržek u Litomyšle, p.č. 124, 131/2, 136/3, 145/1, 147/2, 
149/3, 153/3, 153/4, 155/3, 271/2, 275/1, 278/1, 315/8, 330 a 331), obec Cerekvice nad Loučnou (k.ú. Cerekvice 
nad Loučnou, p.č. 142/3, 142/5, 342/5, 353/3, 354/3, 420/9, 443/3, 456/2, 458/2, 665/4, 708/52, 708/54, 708/55, 
710/2, 719/1, 720/23, 720/32, 720/60, 720/64, 720/65, 720/66, 720/67, 720/69, 720/70, 720/75, 720/76  
a 720/81) 
 
Účastníci řízení mohou své námitky popřípadě důkazy ke stavbě uplatnit ve lhůtě nejpozději do 15 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. 
 

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  
8,00 – 11,00 hod., 13,00 - 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.  
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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), ve znění pozdějších předpisů (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. 
 

Informace v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: 
Stavební úřad spolu s oznámením o zahájení stavebního řízení zveřejňuje žádost o stavební povolení  
a podává tyto informace: 
 

 Do příslušné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout na výše uvedeném 
místě. 
 Předmět a povaha rozhodnutí: stavební povolení na stavbu: „D35 Džbánov - Litomyšl“, stavební objekty  
SO 06 – 125,1 Přeložka silnice I/35 v km 0,235 SO 06-110; SO 06 -125.2 Přeložka silnice I/35; SO 06-163 Úprava 
sjezdu na stávající sil. I/35 ke hřbitovu Hrušová; SO 06-172.1 Provizorní komunikace pro sil. I/35, stavba SO 06-204 
a SO 06-172.2 Provizorní komunikace pro sil. I/35, stavba SO 06-125 
 S dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování vlivu záměru na životní prostředí se lze seznámit  
na portálu informačního systému EIA (záměr MZP136 : Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré 
Město), https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136. 
 Dle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje  
za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu (§ 144 správního řádu). 
 Dle ustanovení § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost v navazujícím řízení 
uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení  
o zahájení stavebního řízení (viz výše). K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 
 Dle ustanovení § 9c odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí správní orgán v odůvodnění svého 
rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti. 
 Dle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí -  Pokud se podáním písemného 
oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle 
ustanovení § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též 
a) dotčený územní samosprávný celek, nebo 
b) dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 Dle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčenou veřejností 
rozumí právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání 
ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná 
činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení § 9b 
odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136
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 Dle ustanovení § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se stanoví tyto náležitosti podporující 
podpisové listiny: 
1) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň 
název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále a) 
skutečnost, že listina je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje 
k účasti v navazujícím řízení podle ustanovení § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího řízení, nebo 
b) skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí. 
2) Každá osoba podporující právnickou osobu podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů  
na životní prostředí uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí 
vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv navazující řízení k danému záměru 
zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující podpisové listiny je 18 měsíců od data uvedeného  
v záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba platnosti podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující 
řízení přerušeno. 
 Dle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání proti rozhodnutí vydanému 
v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona  
o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 
 Dle ustanovení § 9d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčená veřejnost uvedená v ustanovení 
§ 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí 
vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 
dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena.  
O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla 
soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle 
soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, 
že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí. 

 Dotčené orgány:  
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,  
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12,  
110 15 Praha 1 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství,  
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 
Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec 
Králové 
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Milady 
Horákové 375/12, 568 02 Svitavy 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní 
inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie,  
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 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
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Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Městský úřad Litomyšl, odbor rozvoje a investic, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Obecní úřad Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 
Obecní úřad Bohuňovice, Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl 
Obecní úřad Tržek, Tržek 21, 570 01 Litomyšl 
Obecní úřad Řídký, Řídký 25, 570 01 Litomyšl 
Obecní úřad Hrušová, Hrušová 94, 565 55 Hrušová 
Obecní úřad Sedliště, Sedliště 46, 570 01 Litomyšl 
 
 
                                        otisk úředního razítka 
   

       Ing. Ladislav Umbraun 
                                                                                                              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 Tržek, Tržek 21, 570 01 Litomyšl 
Obecní úřad Hrušová, Hrušová 94, 570 01 Hrušová 
Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 
 
 
 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu 
Pardubického kraje. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 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, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupený na základě plné moci ze 
dne 18.02.2021 společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
 

- 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: 
Daniel Pytlík, Hrušová 45, 565 55 Hrušová 
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Petr Procházka, Hrušová 12, 565 55 Hrušová 
Mgr. Jana Procházková, Hrušová 12, 565 55 Hrušová 
Ing. Věra Procházková, Hrušová 12, 565 55 Hrušová 
Česká republika – Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Petr Růžička, Farmářská 276, 533 75 Dolní Ředice 
Jana Růžičková, Farmářská 276, 533 75 Dolní Ředice 
Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Obec Hrušová, Hrušová 94, 565 55 Hrušová 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Ladislav Mrkos, Plk. B. Kohouta 817, 566 01 Vysoké Mýto 
Petr Zobač, Teplého 1627, 530 02 Pardubice 
MUDr. Jindřich Doucha, Štěpařská 1131/12, 152 00 Praha 5 
MUDr. Ivanka Douchová, Štěpařská 1131/12, 152 00 Praha 5 
Jiří Kodytek, Jiříkov 3, 570 01 Dolní Újezd 
Martin Kodytek, Jiříkov 3, 570 01 Dolní Újezd 
Milan Kodytek, Jiříkov 3, 570 01 Dolní Újezd 
Václav Kodytek, nar. 1938, Jiříkov 3, 570 01 Dolní Újezd 
Václav Kodytek, nar. 1969, Jiříkov 3, 570 01 Dolní Újezd 
Veronika Kodytková, Jiříkov 3, 570 01 Dolní Újezd 
Jana Rejfová, Štěnec 20, 538 54 Jenišovice 
Ing. Josef Šafránek, Řídký 23, 570 01 Litomyšl 
Eva Šafránková, Řídký 23, 570 01 Litomyšl 
Soňa Dedíková, nám. Jana Žižky z Trocnova 152/36, 286 01 Čáslav 
 

- 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: 
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová 
VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto 
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,  
602 00 Brno 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Skupinový vodovod Bohuňovice, Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl 
 

- 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): 
 

- v Pardubickém kraji, okres Ústí nad Orlicí, obec Hrušová (k.ú. Hrušová, p.č. 1070, 1084, 1090, 1122, 1153, 
1303, 1304, 1307, 1309/1, 1309/2, 1312, 1314, 1353, 1354, 294/2, 305/4, 307/3, 308/1, 318/10, 318/17, 318/18, 
318/19, 318/2, 318/3, 318/4, 319/15, 319/16, 338/3, 351/2, 586/2, 587/3, 592/11, 592/35, 592/36, 594/1, 596/2, 
597/1, 597/13, 641/4, st. 105 – č.p. 93, st. 238 – budova bez čísla popisného a evidenčního a st. 69 – č.p. 60) 
 

- v Pardubickém kraji okres Svitavy, obec Tržek (k.ú. Tržek u Litomyšle, p.č. 124, 131/2, 136/3, 145/1, 147/2, 
149/3, 153/3, 153/4, 155/3, 271/2, 275/1, 278/1, 315/8, 330 a 331), obec Cerekvice nad Loučnou (k.ú. Cerekvice 
nad Loučnou, p.č. 142/3, 142/5, 342/5, 353/3, 354/3, 420/9, 443/3, 456/2, 458/2, 665/4, 708/52, 708/54, 708/55, 
710/2, 719/1, 720/23, 720/32, 720/60, 720/64, 720/65, 720/66, 720/67, 720/69, 720/70, 720/75, 720/76  
a 720/81) 
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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. 

Dotčené orgány:  
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,  
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12,  
110 15 Praha 1 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství,  
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 
Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec 
Králové 
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Milady 
Horákové 375/12, 568 02 Svitavy 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní 
inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie,  
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 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Městský úřad Litomyšl, odbor rozvoje a investic, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Obecní úřad Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 
Obecní úřad Bohuňovice, Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl 
Obecní úřad Tržek, Tržek 21, 570 01 Litomyšl 
Obecní úřad Řídký, Řídký 25, 570 01 Litomyšl 
Obecní úřad Hrušová, Hrušová 94, 565 55 Hrušová 
Obecní úřad Sedliště, Sedliště 46, 570 01 Litomyšl 
 
 

Příloha: 
kopie žádosti o stavební povolení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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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