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 Městský úřad Ústí nad Orlicí   

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 

správní oddělení 

 VAŠE ČJ.:  

 ZE DNE:  

 
NAŠE ČJ.: 

SPIS. ZNAČKA: 

MUUO/34175/2016/DSS/ba 

dss-staveb/4148/2016 

 VYŘIZUJE: Miloslava Bartošová 

POČET LISTŮ: 15 
POČET PŘÍLOH: 0 

POČET LISTŮ PŘ.: 0 

TEL.: 465 514 341 
E-MAIL: bartosov@muuo.cz 

DATUM: 17.10.2016 v Ústí nad Orlicí 

 

Žadatel, stavebník: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822 
 

 

 

R O Z H O D N U T Í  
 

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend,  který j e  dle 

ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen 

„zákon o PK“), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů 

s p e c i á l n í m  s t a v e b n í m  ú ř a d e m  pro stavby na silnicích II. a III. třídy a veřejně 

přístupných účelových komunikacích, v návaznosti na usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje, 

odboru dopravy a silničního hospodářství, který stanovil, že správní řízení na výše uvedenou stavbu 

provede a vydá MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, 

přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu, 

 

kterou dne 08.08.2016 podal Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ 

70892822 (dále jen „stavebník“). Žádost byla dne 09.09.2016 doplněna o požadované podklady.  

Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení jež 

bylo oznámeno dne 13.09.2016 pod č.j. MUUO/26367/2016/DSS/ba.  

Po přezkoumání a projednání žádosti stavebníka, rozhodl speciální stavební úřad tak, že dle 

ustanovení § 115 stavebního zákona vydává  

 

 

S T A V E B N Í   P O V O L E N Í  
 

na stavbu: „Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016“ 

 

na pozemcích p.p.č. 355/1 katastrálního území Loučky,  

na pozemcích p.p.č. 3/6, 83/3, 84/1, 84/2, 627/1, 627/2, 627/4, 648 katastrálního území Svatý Jiří 

na pozemcích p.p.č. 1297/1, 1297/20, 1297/23, 1297/5, 1264/15, 1297/7, 1297/16, 1297/14, 1297/3 

katastrálního území Jehnědí 

na pozemcích p.p.č. 4629/1, 4629/2 katastrálního území Horní Sloupnice  
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na kterou byl dán souhlas Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu ze dne 01.06.2016 pod 

č.j. MUUO/17060/2016/SÚ/franz, souhlas Obecního úřadu Sloupnice, stavebního úřadu ze dne 

17.05.2016 pod č.j. 83/2016/An, souhlas Městského úřadu Choceň, odbor výstavby ze dne 09.09.2016 

pod č.j. Výst/8014/2016-4 podle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, a kterou projekčně zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. 

s r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 (osoba s autorizací – Ing. Václav Starý ČKAIT 1004756 - obor 

dopravní stavby) 

 

Stavebník má k výše uvedeným pozemkům vlastnické právo nebo právo založené smlouvou. K záboru 

jiných pozemků bez souhlasu jejich vlastníků nedojde. 

 

Předmětem stavby jsou tyto objekty: 

SO 010 Příprava území 

SO 121 – II/315, km 14.525 - 15.440, Loučky - Sv. Jiří 

SO 122 – II/315, km 15.440 – 15.735, Sv. Jiří, obec 

SO 123 – II/315, km 15.735 – 17.700, Sv. Jiří – Jehnědí 

SO 124 – II 315, km 17.700 – 19.175, Jehnědí obec 

SO 125 – II/315, km19.175 – 20.050, Jehnědí – III/36016 

SO 126 – II/315, km 20.050 – 20.245, křižovatka s III/36016 

SO 134 – Úprava objízdných tras 

SO 222 – Opěrná zeď km 17980, Jehnědí 

 

 

Stručný popis stavby: 

Modernizace silnice II/315 v délce 5,720 km, přestavba křižovatky v obci Sv. Jiří, výstavba opěrné zdi 

v obci Jehnědí, obnova kanalizačních vpustí v obcích, obnova propustků pod vozovkou, obnova 

krajnic.  

SO 121 – v celém stávajícím profilu vozovky budou odfrézované porušené vrstvy živičné vozovky 

v tloušťce 110 mm, bude doplněna ložná vrstva 60 mm a nový kryt 50 mm. 

SO 122 – úprava křižovatky silnic II/315 a III/3155, celkové její zmenšení, bude dosaženo zlepšení 

rozhledových poměrů. Před křižovatkou ve směru na Choceň je navržen dopravní ostrůvek na 

přechodu pro chodce, za křižovatkou ve směru na Jehnědí je navržen středový ostrůvek pro zpomalení 

průjezdní dopravy. Součástí úprav silnice je úprava nástupních hran autobusových zastávek. 

SO 123 – frézování v tloušťce 50 mm, ve stoupání za Sv. Jiří v km 16.3 – 16.8 bude provedeno 

frézování v tl. min. 50-100 mm. Bude provedena vyrovnávací ložná vrstva v tl. 60 mm, obrusná vrstva 

50 mm. 

SO 124 – odstranění trhlin a nerovností vozovky odfrézováním krytu, jeho následné doplnění ve 

stávajících šířkách, výměna dešťových vpustí a vyrovnání revizních šachet ve vozovce. Obnova krytu 

bude provedena v tl. 50 mm. 

SO 125 – frézování vozovky v tl. 80 mm, lokálně 60 mm u porušených okrajů vozovky. Okraje 

vozovky se doplní ŠD, přehutní, položí se podkladní vrstva 50 mm, v celé ploše dále bude položena 

ložná vrstva v tl. 60 mm a obrusná vrstva v tl. 50 mm. 

SO 126 – křižovatka silnic II/315 a III/36016 bude upravena do tvaru T s kolmým napojením vedlejší 

komunikace a celkovém zmenšení plochy křižovatky. Konstrukce vozovky bude ponechána původní 

s frézováním a doplněním nového krytu jako u objektu SO 125. Změna geometrie křižovatky vyvolá 

nutnost úpravy autobusových zastávek. 

SO 134 – uvedení do původního stavu komunikací, na kterých budou objízdné trasy a trasy přepravy 

vybouraných hmot a zeminy ze staveniště a navážení nového materiálu.  

SO 222 – stávající kamenná konstrukce se odstraní a nahradí se železobetonovou zdí délky 30 m o 

celkové výšce 2.1 m – 2.5 m zakončená římsou, v které bude ukotveno zábradelní svodidlo 
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Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

 

1. Stavebník, kterým se rozumí též investor a objednatel stavby (viz § 2 ods. 2 písm. c) stavebního 

zákona) stavbu provede podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a která je 

nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

 

2. Termíny:  zahájení stavby  2017 

   ukončení stavby 2019 

 

3. Případné podstatné změny ve stavbě nesmí být provedeny bez předchozího projednání a 

povolení speciálního stavebního úřadu: 

a) stavebník je povinen v žádosti o změnu a doplnění stavby uvést vše potřebné dle 

ustanovení § 118 odst. 1 a 2 stavebního zákona.  

b) v případě, že změna stavby by spočívala v nepodstatných odchylkách od projektové 

dokumentace ověřené ve stavebním řízení, bude ze strany stavebníka po projednání změny 

se speciálním stavebním úřadem zajištěno následné její vyznačení v ověřeném vyhotovení 

původní projektové dokumentace a předložení změny k projednání při kolaudačním řízení 

stavby jako celku. 

4. Stavba bude provedena podle ustanovení § 160 stavebního zákona právnickou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních 

předpisů, určenou na základě výběrového řízení. Název a adresu zhotovitele stavebních prací 

oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.    

5. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem 

stavebních prací. 

6. Na stavbu budou použity výhradně jen výrobky a materiály s vlastnostmi, které po dobu 

předpokládané existence stavby při její běžné údržbě zaručí požadavky uvedené v ustanovení    

§ 156 stavebního zákona. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro 

výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v 

ustanovení § 156 odst. 2 stavebního zákona. Doklady z příslušných ověření budou součástí 

podkladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví 

osob na staveništi. 

8. Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení a zabezpečena proti 

poškození a to i během provádění stavby. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutné 

provádět stavební práce podle podmínek správců těchto sítí. 

9. Veškeré vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas 

projednány s jejich vlastníky. 

10. Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací. Pokud 

k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební 

mechanizmy musí být před výjezdem na vozovky pozemních komunikací řádně očištěna. 

Silnice, jejich součásti a příslušenství nesmí být poškozeny, v opačném případě bude vše 

uvedeno do původního stavu. 

11. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při 

provádění stavebních prací. Pro příjezd na staveniště budou používány schválené přístupové 

komunikace a cesty, které budou předem projednané s vlastníky (správci) těchto komunikací.  
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12. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník 

stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.  

13. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky, zhotovitel stavby požádá příslušný silniční správní 

úřad min. 30 dní před uzavřením silnice o vydání povolení na úplnou uzavírku včetně stanovení 

objízdné trasy. Žádost bude obsahovat přílohy uvedené v ustanovení § 39 odst. 2 prov. vyhl. č. 

104/1997 Sb., (k zákonu o PK), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň s žádostí o uzavírku bude 

požádáno o stanovení přechodné úpravy dopravního značení dle ustanovení § 77 zákona 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Návrh dopravního značení bude 

odsouhlasen Policií ČR, barevně a provedením bude odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

14. Uzavírka bude probíhat v co nejkratším, nezbytně nutném časovém období, další práce budou 

prováděny za silničního provozu. Stavební práce a uzavírky budou probíhat mimo zimní období 

(1.11.-31.3.) 

15. Investor stavby požádá příslušný odbor dopravy (před vydáním kolaudačního souhlasu min. 60 

dní) o stanovení místní úpravy dopravního značení (umístění nového trvalého dopravního 

značení), které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 3 a 5 

zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací 

s návrhem dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí nad Orlicí. Barevně i 

provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  

16. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové plochy předmětné stavby. 

Stavba smí být zhotovena pouze na pozemcích, na které se vztahuje toto stavební povolení. 

17. Před zahájením stavby bude na začátku a konci stavebního úseku umístěna informační tabule 

s vyznačením, kdo je stavebníkem, zhotovitelem stavby, odpovědným pracovníkem zhotovitele 

a technickým dozorem stavebníka, jaký je termín výstavby / od – do /. Na informační tabuli 

budou též uvedeny telefonní kontakty na právnické a fyzické osoby.  

18. Stavební povolení včetně dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po 

celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných právnických či fyzických osob. 

19. Stavebník, kterým se rozumí též investor a objednatel stavby (viz § 2 ods. 2 písm. c) stavebního 

zákona), oprávněná osoba či právnická osoba nebo osoba podnikající podle zvláštních předpisů 

nebo odstraňující stavbu, jakož i vlastník stavby, jsou povinni respektovat znění § 2 ods. 2 písm. 

d) stavebního zákona týkajícího se mimo jiné i státního stavebního dohledu. 

20. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby, bude nakládáno v souladu se 

zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Ke 

kolaudačnímu souhlasu bude předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a 

dále budou doloženy doklady o tom, jakým způsobem byly využity nebo zneškodněny. 

21. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude 

prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízení. Případně 

vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. Stavba 

musí být provedena tak, aby nebyly ohroženy podmínky pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

22. Budou zachována ve stavebním úseku všechna stávající dopravní napojení (místní komunikace, 

vjezdy a vstupy do nemovitostí); v případě potřeby jejich omezení na nezbytně nutnou dobu 

bude toto předem a včas projednáno s vlastníky či uživateli těchto napojení.  

23. Stromy v blízkosti stavby budou vhodným způsobem chráněny před poškozením.  

24. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, 

odboru životního prostředí ze dne 17.08.2016 pod č.j. MUUO/27361/2016/ŽP/Lin: 

           Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod 

ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a  
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musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných 

látek. Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na 

zpevněných plochách k tomu určených. 

 

25. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, 

odboru životního prostředí ze dne 13.05.2016 pod č.j. MUUO/17061/2016/ŽP/vel zejména: 

při stavbě je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením dle § 7 

odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Práce je třeba provádět v souladu 

s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

V případě kácení dřevin rostoucích mimo les stanovené velikosti je podle § 8 odst. 1 zákona 

možné provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany 

přírody, příslušného obecního úřadu. Za dřeviny smýcené z důvodu výstavby bude v souladu 

s ust. § 9 odst. 1 zákona předepsána náhradní výsadba. V obci Jehnědí jsou vyhlášeny tři lípy 

velkolisté za památné stromy a to 2 exempláře na pč 1264/15, kdy má každý z nich vymezeno 

ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 8 m a 1 exemplář na pč. 111/3, který má vymezeno 

ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 10 m. Zásahy do ochranného pásma je možné 

provádět pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, MěÚ Ústí nad Orlicí. 
 

26. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska - souhlasu k umístění stavby do 50 m 

od okraje lesa Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 05.08.2016 

pod č.j. MUUO/25933/2015/ŽP/grim: 

- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění 

funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona 

- stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem 

- nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů 

 

27. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření Městského úřadu Vysoké Mýto, 

odboru životního prostředí ze dne 09.06.2016 pod č.j. MUVM/15622/2016/OŽP-2 zejména: 

V průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek ochrany 

rostlin a živočichů dle ust. § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny. Případné kácení dřevin je podle § 8 zákona možné pouze ze závažných důvodů po 

vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu, výhradně na základě souhlasného 

rozhodnutí orgánu ochrany přírody, mimo vegetační období. V průběhu prací je třeba 

dodržovat ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích a to zejména ustanovení: 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.9 

Ochrana kořenového porostu při odkopávce půdy, 4.10 Ochrana kořenového prostoru při 

výkopech rýh nebo stavebních jam. V místech, kde se nachází v bezprostřední blízkosti zeleň 

(výkop 0-2,5 m od kmene stromů) bude výkop prováděn bezpodmínečně ručně. 

 

28. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska - souhlasu k umístění stavby do 50 m 

od okraje lesa Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí ze dne 15.07.2016 

pod č.j. MUVM/21176/2016/OŽP-02: 

Na dotčené lesní pozemky nesmí být umísťována trvalá ani dočasná deponie stavebního 

materiálu, nesmí být ukládán odpad, nesmí vjíždět stavební technika 

 

29. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru 

životního prostředí, vodní úřad ze dne 17.08.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 22351/2016, SZ MěÚ 

Litomyšl/18150/2016 ZP/Pac: 

- Pokud by v průběhu zemních prací došlo k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou 

stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbetem, kontaminovaná zemina 

bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve 

výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami. 
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- V případě úniku pohonných hmot nebo mazacích látek bude informován vodoprávní úřad MěÚ 

Litomyšl a provozovatel ochranného pásma vodního zdroje Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí a.s. 

- Použité strojní a přepravní mechanizmy budou udržovány v potřebném technickém stavu a 

budou zabezpečeny proti únikům provozních kapalin a mazacích medií do půdního pokryvu. 

Plnění provozních hmot v prostoru ochranného pásma 2. stupně do používaných mechanismů 

je možno realizovat jen na zabezpečených plochách k tomu určených. 

 

30. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru 

životního prostředí ze dne 25.07.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 18148/2016, SZ MěÚ Litomyšl 

18148/2016/2 a ze dne 05.09.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 21765/2016, SZ MěÚ Litomyšl 

21765/2016/2: 

Na lesní pozemky, v jejichž ochranném pásmu bude probíhat stavba, nebude odkládán žádný 

stavební ani jiný materiál a nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků, zároveň zde nedojde 

k poškození stromů ani jejich kořenového systému či kořenových náběhů 

 

31. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření Obce Svatý Jiří ze dne 09.06.2016: 

Nutnost dodržení potřebných rádiusů u křižovatky ve Svatém Jiří pro průjezd zemědělské 

techniky. 

 

32. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného stanoviska Správy a údržby silnic Pk, Pardubice 

ze dne 01.04.2016 pod zn. SÚSPk 0104/2016 zejména: 

- vyfrézovaný materiál bude odvezen a protokolárně uložen v areálu cestmistrovství Ústí nad 

Orlicí 

- vodorovné dopravní značení bude navrženo v provedení plast 

- v modernizovaném úseku silnice budou navrženy k osazení směrové sloupky 

- součástí stavby bude vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, 

geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v ÚO 

- bude zajištěno řádné odvodnění křižovatek silnic II/315 a III/3155, II/315 a III/36016   

 

33. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 

Orlicí a.s. ze dne 19.08.2016 pod č.j. UO/JD/16/1638 zejména: 

dojde ke střetu se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., jejíž existence 

a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z geografického inf. systému a případně je 

upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je povinen projednat podmínky ochrany se 

zaměstnancem společnosti VaK pověřeného správou podzemní sítě – p. Jiří Dušek DiS, tel. 

463030270. 

 

34. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 

17.10.2016 pod zn. 1089729001: 

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí (NN), nadzemní vedení 

vysokého napětí 35 kV, linka VN3879, nadzemní vedení velmi vysokého napětí 110 kV, linka 

V1178 a podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN) ve správě ČEZ Distribuce a.s.  

     - v průběhu stavby a po jejím dokončení nesmí být ohrožen provoz vedení kNN, NN, VN, 

VVN, uzemňující soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ  

          - musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování 

údržby 

  - podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění mají energetická zařízení 

ochranná pásma, vedení kNN má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu, 

vedení VN 10 m/ VVN 12 m na každou stranu od krajního vodiče, vedení NN nemá ochranné 

pásmo  

    - před započetím prací požádejte o souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení 

(pro VVN samostatně) 

    - musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE333300, PNE333301, PNE 

333302, ČSN 736005 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2) 
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          - nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů) 

          - minimální vzdálenost komunikace, veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících 

podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být 1 m, u VN/VVN musí být 5 m. 

         - před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku 

ČEZ 

         - zemní práce od vzdálenosti 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití 

mechanizace, v  případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení 

kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu 

          - případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle ust. § 47 energetického zákona č. 

458/2000 Sb., formou přeložky zařízení distribuční soustavy. 

35. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 08.04.2016 pod č.j. 579150/16 a ze dne 10.08.2016 pod 

č.j. POS Li-572/16 zejména: 

- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., nebo její ochranné pásmo.  

- Stavebník zajistí dodržení konkrétních podmínek ochrany SEK stanovené specialistou ochrany sítě 

p. Jaromírem Liškou tel. 602413539, CETIN Česká Telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 

2681/6, Praha 3 ze dne 10.08.2016 pod č.j. POS Li-572/16: 

- Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 

platného vyjádření o existenci SEK (579150/16) 

- Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti 

CETIN a.s. ke kontrole.  

36. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 21.07.2016 pod č.j. KRPE-

57343-1/ČJ-2016-171106 zejména: 

Před instalací trvalého dopravního značení – před kolaudací - bude provedena inspekční 

prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním 

stavem po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, 

zhotovitel, místně příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí.  

 

37. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Pardubického kraje, dopravní inspektorát Svitavy ze dne 10.06.2016 pod č.j. KRPE-48730-1/ČJ-

2016-170906 zejména: 

- Při stavbě budou dodrženy ČSN 73 6101+Z1 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110+Z1 

– Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102+Z2 Projektování křižovatek a ČSN 73 

6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště. Dále také 

TP 170- Navrhování pozemních komunikací a vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 

- Plocha vozovky musí mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a 

výškové vyrovnání dle platné ČSN. 

- Napojení mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení. Nelze 

připustit výškový rozdíl. 

- Autobusová zastávka bude označena dopravní značkou IJ 4b „Zastávka a vodorovným 

značením V 11a „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ (v bílé barvě vyhl. 294/2015 Sb.) 

- U zastávky bude zabezpečen bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

- Zastávky musí být osvětlené dle platné ČSN. Pokud nelze tento požadavek splnit z vážných 

důvodů, je nutné značku zastávky opatřit reflexní úpravou. 

- Zastávkový prostor bude odvodněn tak, aby nedocházelo k ostřikování cestujících na 

nástupišti. 

- Povrch na nástupišti musí být rovný, neklouzavý a zpevněný s příčným sklonem 0,5 – 2 

procenta a musí umožnit bezpečné projíždění osob na vozíku 
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38. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Městského úřadu Litomyšl, odboru místního a 

silničního hospodářství ze dne 01.06.2016 pod č.j. MěÚ Litomyšl 13747/2016 zn. MH/Rad 

zejména: 

- celá stavba musí být provedena odpovídajícím způsobem za dodržení patřičných ČSN, TP a 

TKP souvisejících s tímto projektem, zejména ČSN 73 6102, ČSN 73 6001, a ČSN 76 6110. 

Vybudovaná stavba nesmí svým charakterem ztěžovat celoroční údržbu silnic II/315 a 

III/36016, rovněž nesmí bránit další případné modernizaci výše uvedených pozemních 

komunikací. 

- stavební úpravy stávajících autobusových zastávek musí být provedeny odpovídajícím 

způsobem za dodržení ČSN 73 6425-1, odvodnění prostoru zastávky bude provedeno dle ČSN 

73 6110. 

  

39. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 

Brno ze dne 05.05.2016 pod zn. 5001285227 zejména: 

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod 

PE d 100, Svatý Jiří – Loučky, STL plynovod PE d 63, Svatý Jiří + STL přípojky 

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní 

přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění 

betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min 3 cm. 

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace) 

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plyn. zařízení v min. vzdálenosti 1 m 

- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodů 

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou 

mít vůči nové niveletě krytí menší jak 10m, bude nutné provést přeložku těchto plyn. zařízení 

tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se z.č. 

458/2000 Sb., jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora. 

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a 

přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Zejména je třeba 

věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde 

navrtávací odbočkový T – kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. 

V místě možného přejezdu stavební techniky přes STL plynovod a přípojky bude na STL 

plynovodu uložen silniční panel pro rozložení tlaku přejíždějících vozidel.  

- V oblasti plánované modernizace silnice prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 

300, PN 40. Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 

a ČSN EN 1594. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od 

plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu. 

- VTL plynovod je v místě křížení umístěn v chráničce, která je na obou koncích opatřena 

čichačkou na sloupku. Toto zařízení nesmí být v tělese komunikace-zachovat stávající 

vzdálenost od okraje komunikace, silnici v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat. 

 

40. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření správců inženýrských sítí (nacházejících se 

v místě stavby či v jejím okolí). Správci jednotlivých inženýrských sítí, pokud tak ještě 

neučinili, si provedou případné opravy na svých zařízeních a to nejpozději do zahájení stavby 

(jinak pak už výlučně jen po dohodě se stavebníkem a zhotovitelem stavby). 

Současně se správci inženýrských sítí upozorňují, že po provedení nového živičného 

krytu na silnici nebude silničním správním úřadem povrchový zásah do tělesa 

komunikace povolen. 
 

41. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Sekce ekonomická a majetková 

Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, 

Praha, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice ze dne 07.06.2016 sp.zn. 52540/2016-

8201-OÚZ-PCE zejména: 

Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice II/315 v celém profilu, její 

případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit min. 3 týdny předem s Agenturou  
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logistiky, Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. 

Rudolf Bartoš, tel. 973251517 

 

42. Stavebník zajistí splnění podmínek  stanoviska Česká republika-vojenská správa, Agentura 

logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33 ze dne 

13.05.2016 pod č.j. 8-139/2016-5512HK: 

Při uzavírce silnice II/315 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStř VD Hradec Králové min. 3 

týdny předem k provedení zvláštních opatření 

 

43. Stavebník zajistí splnění podmínky vyjádření Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 

Šemberova 125 ze dne 27.05.2016 pod č.j. RMVM-4.42-435/2016: 

prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na území 

s archeologickými nálezy. První zpráva o obci pochází z r. 1292 (Profous, A.1979: Místní jména 

v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Praha s 670). Výskyt vrcholně středověkých 

situací se dá proto důvodně předpokládat. Z uvedených důvodů je záchranný archeologický 

výzkum nezbytný. 

44. Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. 

45. Ukončení stavby bude provedeno nejpozději v roce 2019, přičemž některé části silniční stavby 

(zejména pak krytové živičné vrstvy na vozovce) budou provedeny v příznivých povětrnostních 

podmínkách umožňujících realizovat potřebné technologické postupy tak, aby byla zajištěna 

jejich max. kvalita.  

46. Stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona spolu se žádostí o vydání kolaudačního 

souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby včetně popisu a zdůvodnění 

provedených odchylek od stavebního povolení, geometrický plán (zaměření skutečného stavu) a 

závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními 

předpisy. Dle ustanovení § 122 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad do 15 dnů ode dne 

doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Žádost o vydání 

kolaudačního souhlasu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č.18i k vyhlášce 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

47. Před zahájením kolaudačního řízení musí být provedeno předání a převzetí stavby, musí být 

předány doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a doklady o ověření požadovaných 

vlastností výrobků.  

 

 

 

Účastníci řízení: 

podle § 109 a), b), stavebního zákona (datovou schránkou): 

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 

podle § 109 c), d), stavebního zákona (datovou schránkou, doručenkou) 

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice  

Obec Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí (také k vyvěšení na úřední desce) 

Obec Svatý Jiří 44, 565 01 Choceň (také k vyvěšení na úřední desce) 

Jaroslava Palatinusová, Spořilov I 598, 561 51 Letohrad 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

RWE Distribuční služby, s.r.o., nově GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
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dle ust. § 109 písm. e) - vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou): 

p.p.č. 130/3, 131/3, 131/4, 162/1, 165, 170, 171, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203/1, 203/2, 

203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/8, 203/9, 225, 229/3, 229/7, 229/8, 229/9, 229/10, 229/30, 229/31, 

229/32, 230, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 254, 257, 259, 261/1, 261/2, 265, 293, 294, 

296/1, 309/1, 311, 312, 313, 355/5, 364/1, 369, 371 v k.ú. Loučky 

 

p.p.č. 1, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 5/2, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 

6/16, 6/17, 6/20, st.p.č. 7, 8, 23, p.p.č. 29/8, 35, 36/1, 36/6, 36/7, 36/8, 59/2, 60/1, 69, 71, 73, 82/2, 

83/3, 83/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 87, 88/1, 88/2, 88/17, 88/18, 88/26, 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 144/8, 147/1, 147/2, 147/10, 147/19, 159, 160, 161, 162, 169, 171, 172/1, 172/2, 173, 

174, 175/5, 175/17, 176, 177, 178, 182, 185, 187/1, 188/1, 188/2, 220/8, 220/11, 225/2, 225/3, 225/4, 

225/5, 225/6, 225/7, 227/2, 236/5, 259, 270, 281, 283/3, 283/5, 283/7, 283/14, 283/16, 283/17, 283/20, 

283/21, 311, 321/2, 339, 340, 341, 342, 343, 354, 355, 355/1, 356, 357, 358, 364, 365, 366/1, 366/2, 

373, 374, 375, 376, 387, 388, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 410/2, 410/3, 413, 418, 

420, 425/10, 426, 427, 428, 430, 435, 436, 437/1, 448/9, 449/3, 449/4, 449/5, 454/2, 454/8, 454/9, 

454/10, 454/11, 454/18, 454/20, 454/26, 454/27, 454/31, 454/32, 534/8, 536, 625/1, 625/2, 625/9, 

626/4, 626/5, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 627/8, 627/9, 627/10, 627/12, 627/15, 

627/16, 627/17, 627/18, 629/1, 636/1, 640/1, 641, 646/3, 647, 648, 649, 654, 655, 657, 662/1, 672/1, 

681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 683/1, 683/13, 684/1 v k.ú. Svatý Jiří 

 

st.p.č. 2, 47, 198, p.p.č. 64/1, 65/4, 65/5, 98/1, 100, 110/1, 169/1, 169/13, 182/14, 198, 507, 508/2, 

512/2, 514/4, 514/16, 539/2, 540, 591/7, 591/11, 622/24, 622/43, 622/44, 622/48, 709/6, 709/8, 709/9, 

709/11, 713, 714, 715, 733/2, 734, 738, 739, 740, 742, 753, 754, 755, 757, 788, 802/1, 802/7, 807/1, 

807/2, 816/2, 832/2, 832/3, 832/4, 832/5, 832/8, 832/11, 906/1, 906/2, 906/3, 907, 908, 909, 910, 922, 

924, 1018/6, 1018/19, 1018/20, 1025, 1026, 1027, 1028, 1031, 1032, 1033, 1039, 1264/1, 1264/4, 

1264/7, 1264/12, 1264/15, 1281/7, 1288/2, 1288/18, 1293/22, 1293/35, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 

1297/5, 1297/7, 1297/13, 1297/14, 1297/15, 1297/16, 1297/18, 1297/20, 1297/21, 1297/22, 1297/23, 

1297/26, 1298, 1300/1, 1307/1, 1319, 1320/1, 1341 v k.ú. Jehnědí 

 

p.p.č. 1042/1, 1042/2, 1321/1v k.ú. Hrádek u Jehnědí 

 

p.p.č. 3024/1, 3024/2, 3026, 3027/1, 3027/2, 3028, 3029/1, 3029/2, 3029/3, 4623/1, 4623/2, 4624/2, 

4625/2, 4628/2, 4629/1, 4629/2, 4629/3, 4629/4, 4629/6 v k.ú. Horní Sloupnice 

 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Během stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky jednotlivých účastníků řízení. 

 

 

 
O d ů v o d n ě n í   

 

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend dne 

08.08.2016 obdržel návrh na vydání stavebního povolení, kterou podal Pardubický kraj, se sídlem 

Komenského nám. 125, Pardubice. Žádost byla dne 09.09.2016 doplněna o požadované podklady.  

Na základě usnesení ze dne 04.04.2016 pod č.j. ODSH-23446/2016-Sa Krajského úřadu Pardubického 

kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, který stanovil, že správní řízení na výše uvedenou 

stavbu provede a vydá MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních 

agend, jako speciální stavební úřad, který dne 13.09.2016 dle ustanovení § 112 stavebního zákona 

oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní 

správy bez ústního jednání, s možností uplatnění námitek nejpozději do 10 dnů od obdržení tohoto 

oznámení.  
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Současně s tím speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady 

rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek. SSÚ v provedeném stavebním řízení 

přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek ustanovení § 111 stavebního zákona, 

posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou 

ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy účastníků 

řízení. 

Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí (předložené 

při stavebním řízení) ke stavbě nejsou zamítavá ani protichůdná a jejich podmínky byly 

zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a 

ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad 

pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. 

Stavební povolení bylo vydáno na základě souhlasu dle ustanovení § 15 stavebního zákona s vydáním 

stavebního povolení ze dne 01.06.2016 pod č.j. MUUO/17060/2016/SÚ/franz, který byl vydán 

Městským úřadem Ústí nad Orlicí, stavebním úřadem, na základě souhlasu ze dne 17.05.2016 pod č.j. 

83/2016/An, který byl vydán Obecním úřadem Sloupnice, stavebním úřadem, a na základě souhlasu ze 

dne 09.09.2016, který byl vydán Městským úřadem Choceň, odborem výstavby.  

SSÚ neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku 

uvedeno. 

Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou 

let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavba zahájena. 

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad 

vycházel z příloh žádosti o stavební povolení, z výpisu z katastru nemovitostí k dotčeným stavbám a 

pozemkům, z možností dotčení vlastnických práv vlastníků sousedních pozemků prováděním stavby 

a z vyjádření vlastníků technické infrastruktury. 

 

Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen těmito stanovisky, vyjádřeními a souhlasy: 

 

Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,  dopravní inspektorát Ústí nad 

Orlicí ze dne 21.07.2016 pod č.j. KRPE-57343-1/ČJ-2016-171106 

Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,  dopravní inspektorát Svitavy 

ze dne 10.06.2016 pod č.j. KRPE-48730-1/ČJ-2016-170906 

Souhrnné vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 13.05.2016 pod č.j. 

MUUO/17061/2016/ŽP/vel 

Závazné stanovisko MěÚ Ústí nad Orlicí odboru životního prostředí ze dne 17.08.2016 pod č.j. 

MUUO/27361/2016/ŽP/Lin, 

Souhlas MěÚ Ústí nad Orlicí ze dne odboru životního prostředí 05.08.2016 pod č.j. 

MUUO/25933/2016/ŽP/grim 

Sdělení MěÚ Ústí nad Orlicí odboru životního prostředí ze dne 09.08.2016 pod č.j. 

MUUO/22477/2016/ŽP/Bu 

Souhrnné stanovisko MěÚ Vysoké Mýto, odboru životního prostředí ze dne 09.06.2016 pod č.j. 

MUVM/15622/2016/OŽP-2 

Závazné stanovisko MěÚ Vysoké Mýto, odboru životního prostředí ze dne 15.07.2016 pod č.j. 

MUVM/21176/2016/OŽP-2 

Souhrnné stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 02.06.2016 pod č.j. MěÚ 

Litomyšl 13746/2016  SZ MěÚ Litomyšl 13746/2016/2 ZP/Jan/S a ze dne 15.07.2016 pod č.j. MěÚ 

Litomyšl 18570/2016 SZ MěÚ Litomyšl 18570/2016/2 ZP/Jan/S 

Závazné stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 25.07.2016 pod č.j. MěÚ 

Litomyšl 18148/2016 SZ MěÚ Litomyšl 18148/2016/2 

Závazné stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne 17.08.2016 pod č.j. MěÚ 

Litomyšl 22351/2016 SZ MěÚ Litomyšl 18150/2016 ZP/Pac 



Sídlo: Sychrova 16, 562 24  ÚSTÍ NAD ORLICÍ;  tel.: 465 514 111;  fax: : 465 525 563                              DIČ: CZ00279676 IČ: 00279676 

Bankovní spojení: KB ÚSTÍ NAD ORLICÍ, č.ú.: 19 - 420611/0100; ID datové schránky: bxcbwmg www.ustinadorlici.cz 
 

 

- 12 - 

 

Závazné stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru životního prostředí ze dne  05.09.2016 pod č.j. MěÚ 

Litomyšl 21765/2016 SZ MěÚ Litomyšl 21765/2016/2   

Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové ze dne 12.08.2016 pod 

zn. PVZ/16/21258/Ka/0 

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad Orlicí 

ze dne 14.07.2016 pod č.j. KHSPA 12034/2016/HOK-UO 

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 

1526, Pardubice ze dne 29.04.2016 pod č.j. HSPA-26-399/2016 

Závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních 

zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychanova 1, 160 01 Praha 6 Agentura hospodaření 

s nemovitým majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 

Pardubice ze dne 07.06.2016 Sp. zn. 52540/2016-8201-OÚZ-PCE 

Stanovisko Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské 

dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové ze dne 13.05.2016 pod č.j. 8-

139/2016-5512HK 

Sdělení ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 08.04.2016 pod zn. 0200433379, 

0100553634, 0100553648, 0200433392, 0100553661, 0200433405, 0100553664, 0200433408, 

0100553668, 0200433412, 0100553670, 0200433414, 0100553674, 0100553675, 0200433419, 

0200433421  

Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 17.10.2016 pod zn. 1089729001  

Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 05.05.2016 pod zn. 

5001285227 

Vyjádření Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí ze dne 

19.08.2016 pod č.j. UO/JD/16/1638 a UO/JD/16/1638-1 

Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, ze dne 

08.04.2016 pod č.j. 579150/16 a ze dne 10.08.2016 pod č.j. POS Li-572/16 

Vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ze dne 

18.05.2016 pod č.j. MUUO/17059/2016/DSS/ba 

Rozhodnutí MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ze dne 

09.09.2016 pod č.j. MUUO/29597/2016/DSS/ba 

Vyjádření MěÚ Vysoké Mýto, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 08.06.2016 pod č.j. 

MUVM/18593/2016 sp.zn. MUVM/15623/2016/02 

Rozhodnutí MěÚ Vysoké Mýto, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 17.10.2016 pod č.j. 

MUVM/33229/2016 sp.zn. MUVM/24291/2016/05  

Stanovisko MěÚ Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství ze dne 01.06.2016 pod č.j. MěÚ 

Litomyšl 13747/2016 zn. MH/Rad 

Rozhodnutí MěÚ Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství ze dne 05.10.2016 pod č.j. 

MěÚ Litomyšl 21057/2016 

Vyjádření Obce Svatý Jiří ze dne 09.06.2016  

Vyjádření Obce Jehnědí ze dne 28.07.2016 pod č.j. OUJ/50/2016 

Vyjádření Obecního úřadu Sloupnice ze dne 18.05.2016 pod č.j. 83/2016/An 

Vyjádření MěÚ Brandýs nad Orlicí, odboru výstavby ze dne 25.05.2016 pod č.j. 

Výst.388a/2016/330/BE-není příslušným stavebním úřadem 

Stanovisko NIPI ČR o.s., Tkalcovská 110, Česká Třebová ze dne 16.05.2016 pod zn. 055/2016/Kap 

Vyjádření Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125 ze dne 27.05.2016 pod č.j. 

RMVM-4.42-435/2016 

Souhrnné stanovisko Správy a údržby silnic Pk, Doubravice 98, Pardubice ze dne 01.04.2016 pod zn. 

SÚSPk 0104/2016 
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K stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady – Smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřené 

mezi stavebníkem, kterým je Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice a Obcí 

Jehnědí, Obcí Svatý Jiří a paní Jaroslavou Palatinusovou, Spořilov I 598, Letohrad, kteří jsou 

majetkově dotčeni na svých právech v souvislosti se stavbou „Modernizace silnice II/315 Loučky – 

křižovatka s III/36016“  

  

 

P o u č e n í  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si 

adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, 

nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje 

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, odvolání se 

podává u MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad 

Orlicí.  

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

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti podání 

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. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo 

v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které 

účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním 

stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

 

 

          

   

„Otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru  

v zastoupení Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního oddělení 

 

 

 

 

Oprávněná úřední osoba: Bartošová Miloslava 

 

 

 

Za vydané rozhodnutí byl stavebníkovi stanoven správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 bod 1 písm. f) ve výši 10000,- Kč. 
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Účastníci řízení: 

podle § 109 a), b), stavebního zákona (datovou schránkou): 

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 

podle § 109 c), d), stavebního zákona (datovou schránkou, doručenkou) 

SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice  

Obec Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí (také k vyvěšení na úřední desce) 

Obec Svatý Jiří 44, 565 01 Choceň (také k vyvěšení na úřední desce) 

Jaroslava Palatinusová, Spořilov I 598, 561 51 Letohrad 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

RWE Distribuční služby, s.r.o., nově GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

 

dle ust. § 109 písm. e) - vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou): 

p.p.č. 130/3, 131/3, 131/4, 162/1, 165, 170, 171, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203/1, 203/2, 

203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/8, 203/9, 225, 229/3, 229/7, 229/8, 229/9, 229/10, 229/30, 229/31, 

229/32, 230, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 254, 257, 259, 261/1, 261/2, 265, 293, 294, 

296/1, 309/1, 311, 312, 313, 355/5, 364/1, 369, 371 v k.ú. Loučky 

 

p.p.č. 1, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 5/2, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 

6/16, 6/17, 6/20, st.p.č. 7, 8, 23, p.p.č. 29/8, 35, 36/1, 36/6, 36/7, 36/8, 59/2, 60/1, 69, 71, 73, 82/2, 

83/3, 83/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 87, 88/1, 88/2, 88/17, 88/18, 88/26, 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 144/8, 147/1, 147/2, 147/10, 147/19, 159, 160, 161, 162, 169, 171, 172/1, 172/2, 173, 

174, 175/5, 175/17, 176, 177, 178, 182, 185, 187/1, 188/1, 188/2, 220/8, 220/11, 225/2, 225/3, 225/4, 

225/5, 225/6, 225/7, 227/2, 236/5, 259, 270, 281, 283/3, 283/5, 283/7, 283/14, 283/16, 283/17, 283/20, 

283/21, 311, 321/2, 339, 340, 341, 342, 343, 354, 355, 355/1, 356, 357, 358, 364, 365, 366/1, 366/2, 

373, 374, 375, 376, 387, 388, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 410/2, 410/3, 413, 418, 

420, 425/10, 426, 427, 428, 430, 435, 436, 437/1, 448/9, 449/3, 449/4, 449/5, 454/2, 454/8, 454/9, 

454/10, 454/11, 454/18, 454/20, 454/26, 454/27, 454/31, 454/32, 534/8, 536, 625/1, 625/2, 625/9, 

626/4, 626/5, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 627/8, 627/9, 627/10, 627/12, 627/15, 

627/16, 627/17, 627/18, 629/1, 636/1, 640/1, 641, 646/3, 647, 648, 649, 654, 655, 657, 662/1, 672/1, 

681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 683/1, 683/13, 684/1 v k.ú. Svatý Jiří 

 

st.p.č. 2, 47, 198, p.p.č. 64/1, 65/4, 65/5, 98/1, 100, 110/1, 169/1, 169/13, 182/14, 198, 507, 508/2, 

512/2, 514/4, 514/16, 539/2, 540, 591/7, 591/11, 622/24, 622/43, 622/44, 622/48, 709/6, 709/8, 709/9, 

709/11, 713, 714, 715, 733/2, 734, 738, 739, 740, 742, 753, 754, 755, 757, 788, 802/1, 802/7, 807/1, 

807/2, 816/2, 832/2, 832/3, 832/4, 832/5, 832/8, 832/11, 906/1, 906/2, 906/3, 907, 908, 909, 910, 922, 

924, 1018/6, 1018/19, 1018/20, 1025, 1026, 1027, 1028, 1031, 1032, 1033, 1039, 1264/1, 1264/4, 

1264/7, 1264/12, 1264/15, 1281/7, 1288/2, 1288/18, 1293/22, 1293/35, 1297/1, 1297/2, 1297/3, 

1297/5, 1297/7, 1297/13, 1297/14, 1297/15, 1297/16, 1297/18, 1297/20, 1297/21, 1297/22, 1297/23, 

1297/26, 1298, 1300/1, 1307/1, 1319, 1320/1, 1341 v k.ú. Jehnědí 

 

p.p.č. 1042/1, 1042/2, 1321/1v k.ú. Hrádek u Jehnědí 

 

p.p.č. 3024/1, 3024/2, 3026, 3027/1, 3027/2, 3028, 3029/1, 3029/2, 3029/3, 4623/1, 4623/2, 4624/2, 

4625/2, 4628/2, 4629/1, 4629/2, 4629/3, 4629/4, 4629/6 v k.ú. Horní Sloupnice 
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Dotčené orgány státní správy (datovou schránkou): 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, 

Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí  

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Dopravní 

inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy 

MěÚ Ústí nad Orlicí stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  

MěÚ Choceň, odbor výstavby, Jungmannova 301, 565 15 Choceň 

Obecní úřad Sloupnice, stavební úřad, Horní Sloupnice 196, 565 53  

MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 

MěÚ Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto 

MěÚ Litomyšl, odbor životního prostředí, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 

MěÚ Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jiráskova 179, 566 32 Vysoké Mýto 

MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury, Tychanova 1, 160 01 Praha 6, doručovací adresa – Oddělení 

ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 

Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec 

Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad 

Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 

 

Dále obdrží (datovou schránkou): 

SÚS Pardubického kraje, Třebovská 333, 562 03 Ústí nad Orlicí 

Haskoning DHV, Czech republik, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 

NIPI ČR o.s., Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto 
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