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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební 
úřad příslušný podle § 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") a 
 místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm.  b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 6.11.2019 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín-Děčín IV-
Podmokly, 
kterého zastupuje ELEKTROTRANS a.s., IČO 25655558, Ringhifferova č.p. 115/1, 155 
21  Praha 5 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto - přeložka VVN a VN 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 453/1 (orná půda), parc. č. 462/1 (orná půda), parc. č. 
463/1 (orná půda), parc. č. 472/1 (orná půda), parc. č. 473/1 (orná půda), parc. č. 473/2 (orná 
půda), parc. č. 482/2 (orná půda), parc. č. 484/1 (orná půda), parc. č. 496/2 (orná půda), parc. 
č. 499 (orná půda), parc. č. 500 (orná půda), parc. č. 511/2 (orná půda), parc. č. 512/2 (orná 
půda), parc. č. 517/2 (orná půda), parc. č. 536 (orná půda), parc. č. 539/2 (orná půda), parc. č. 
539/3 (orná půda), parc. č. 747/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Stradouň, parc. č. 2390 
(lesní pozemek), parc. č. 2391 (lesní pozemek), parc. č. 2392 (lesní pozemek), parc. č. 2466 
(orná půda) v katastrálním území Vraclav, parc. č. 10291 (trvalý travní porost), parc. č. 10294 
(orná půda), parc. č. 10295 (orná půda), parc. č. 10393 (ostatní plocha), parc. č. 10409 (orná 
půda), parc. č. 10416 (orná půda), parc. č. 10417 (orná půda) v katastrálním území Vysoké 
Mýto, parc. č. 211/2 (orná půda), parc. č. 211/3 (orná půda), parc. č. 211/4 (orná půda), parc. č. 
229 (orná půda), parc. č. 230 (orná půda), parc. č. 234 (orná půda), parc. č. 236/1 (orná půda), 
parc. č. 243/10 (orná půda), parc. č. 248 (lesní pozemek), parc. č. 254/1 (lesní pozemek), parc. 
č. 254/2 (lesní pozemek), parc. č. 254/4 (trvalý travní porost), parc. č. 256/3 (trvalý travní 
porost), parc. č. 256/6 (zahrada), parc. č. 256/7 (trvalý travní porost), parc. č. 256/14 (trvalý 
travní porost), parc. č. 256/15 (trvalý travní porost), parc. č. 256/17 (orná půda), parc. č. 257 
(trvalý travní porost), parc. č. 261/2 (ostatní plocha), parc. č. 269/49 (vodní plocha), parc. č. 
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269/57 (ostatní plocha), parc. č. 269/62 (vodní plocha), parc. č. 269/63 (vodní plocha), parc. č. 
269/85 (orná půda), parc. č. 269/86 (orná půda), parc. č. 269/87 (orná půda), parc. č. 269/88 
(orná půda), parc. č. 269/89 (orná půda), parc. č. 269/90 (orná půda), parc. č. 269/91 (orná 
půda), parc. č. 269/92 (orná půda), parc. č. 279 (trvalý travní porost), parc. č. 288/8 (orná půda), 
parc. č. 288/9 (orná půda), parc. č. 288/10 (orná půda), parc. č. 288/12 (orná půda), parc. č. 
288/13 (orná půda), parc. č. 288/14 (orná půda), parc. č. 301/1 (ostatní plocha), parc. č. 308 
(orná půda), parc. č. 311/2 (ostatní plocha), parc. č. 312 (ostatní plocha), parc. č. 313 (trvalý 
travní porost), parc. č. 314 (ostatní plocha), parc. č. 318/4 (orná půda), parc. č. 318/5 (orná 
půda), parc. č. 319 (ostatní plocha) v katastrálním území Janovičky u Zámrsku, parc. č. 500/23 
(lesní pozemek), parc. č. 500/35 (orná půda), parc. č. 500/36 (orná půda), parc. č. 500/37 (orná 
půda), parc. č. 500/38 (orná půda), parc. č. 500/42 (orná půda), parc. č. 500/43 (orná půda), 
parc. č. 500/44 (orná půda), parc. č. 500/48 (orná půda), parc. č. 500/49 (orná půda), parc. č. 
617/1 (orná půda), parc. č. 629 (orná půda), parc. č. 635 (orná půda), parc. č. 640 (orná půda), 
parc. č. 646 (orná půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 653/1 (orná půda), parc. č. 653/2 
(orná půda), parc. č. 654/1 (orná půda), parc. č. 655 (orná půda), parc. č. 657 (lesní pozemek), 
parc. č. 663 (lesní pozemek), parc. č. 666 (lesní pozemek), parc. č. 670 (orná půda), parc. č. 
672 (orná půda), parc. č. 675 (orná půda), parc. č. 680 (orná půda), parc. č. 684/1 (orná půda), 
parc. č. 684/2 (orná půda), parc. č. 857/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Zámrsk. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 
- SO 402 - přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení 11kV do nové trasy pro uvolnění 

koridoru pro budoucí dálnici D35. Přeložka vedení bude mezi nově vloženými stožáry do 
trasy stávajícího vedení č. 123 a 129. Nová trasa přeložky bude mít délku 1936m, 
demontována část stávající trasy vedení bude mít délku 1507m. Tento stavební objekt je 
umístěn v k.ú. Janovičky u Zámrsku, Zámrsk a Vraclav. 

- SO 411 - přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení 35kV do nové trasy pro uvolnění 
koridoru pro budoucí dálnici D35 a sjezdu z ní. Přeložka vedení bude mezi nově vloženými 
stožáry do trasy stávajícího vedení č. 3 a 6. Nová trasa přeložky bude mít délku 331m, 
demontovaná část stávající trasy vedení bude mít délku 291m. Tento stavební objekt je 
umístěn v k.ú. Stradouň. 

- SO 413 - přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení 35kV do nové trasy pro uvolnění 
koridoru pro bodoucí dálnici D35. Přeložka vedení bude mezi nově vloženými stožáry do 
trasy stávajícího vedení č. 142 a 149. Nová trasa přeložky bude mít délku 998m, 
demontovaná část stávající trasy bude mít délku 959m. Tento stavební objekt je umístěn v 
k.ú. Janovičky u Zámrsku, Zámrsk a Vraclav. 

- SO 414 - přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení 35kV do nové trasy pro uvolnění 
koridoru pro budoucí dálnici D35. Přeložka vedení bude mezi nově vloženými stožáry do 
trasy stávajícího vedení č. 155 a 155B. Nová trasa přeložky bude mít délku 186m, 
demontovaná část stávající trasy bude mít délku 143m. Tento stavební objekt je umístěn v 
k.ú. Vysoké Mýto. 

- SO 415 - přeložka úseku stávajícího nadzemního vedení 35kV do nové trasy pro uvolnění 
koridoru pro budoucí dálnici D35. Přeložka vedení bude mezi nově vloženými stožáry do 
trasy do stávajícího vedení č. 235 a 235C. Nová trasa přeložky bude mít délku 227m, 
demontovaná část stávající trasy vedení bude mít délku 70m. Tento stavební objekt je 
umístěn v k.ú. Vysoké Mýto. 

Umístění stavby na pozemku: 
- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 453/1 (orná půda), parc. č. 462/1 (orná půda), 

parc. č. 463/1 (orná půda), parc. č. 472/1 (orná půda), parc. č. 473/1 (orná půda), parc. č. 
473/2 (orná půda), parc. č. 482/2 (orná půda), parc. č. 484/1 (orná půda), parc. č. 496/2 
(orná půda), parc. č. 499 (orná půda), parc. č. 500 (orná půda), parc. č. 511/2 (orná půda), 
parc. č. 512/2 (orná půda), parc. č. 517/2 (orná půda), parc. č. 536 (orná půda), parc. 
č.539/2 (orná půda), parc. č. 539/3 (orná půda), parc. č. 747/7 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Stradouň, parc. č. 2390 (lesní pozemek), parc. č. 2391 (lesní 
pozemek), parc. č. 2392 (lesní pozemek), parc. č. 2466 (orná půda) v katastrálním území 
Vraclav, parc. č. 10291 (trvalý travní porost), parc. č. 10294 (orná půda), parc. č. 10295 
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(orná půda), parc. č. 10393 (ostatní plocha), parc. č. 10409 (orná půda), parc. č. 10416 
(orná půda), parc. č. 10417 (orná půda) v katastrálním území Vysoké Mýto, parc. č. 211/2 
(orná půda), parc. č. 211/3 (orná půda), parc. č. 211/4 (orná půda), parc. č. 229 (orná 
půda), parc. č. 230 (orná půda), parc. č. 234 (orná půda), parc. č. 236/1 (orná půda), parc. 
č. 243/10 (orná půda), parc. č. 248 (lesní pozemek), parc. č. 254/1 (lesní pozemek), parc. 
č. 254/2 (lesní pozemek), parc. č. 254/4 (trvalý travní porost), parc. č. 256/3 (trvalý travní 
porost), parc. č. 256/6 (zahrada), parc. č. 256/7 (trvalý travní porost), parc. č. 256/14 (trvalý 
travní porost), parc. č. 256/15 (trvalý travní porost), parc. č. 256/17 (orná půda), parc. č. 
257 (trvalý travní porost), parc. č. 261/2 (ostatní plocha), parc. č. 269/49 (vodní plocha), 
parc. č. 269/57 (ostatní plocha), parc. č. 269/62 (vodní plocha), parc. č. 269/63 (vodní 
plocha), parc. č. 269/85 (orná půda), parc. č. 269/86 (orná půda), parc. č. 269/87 (orná 
půda), parc. č. 269/88 (orná půda), parc. č. 269/89 (orná půda), parc. č. 269/90 (orná 
půda), parc. č. 269/91 (orná půda), parc. č. 269/92 (orná půda), parc. č. 279 (trvalý travní 
porost), parc. č. 288/8 (orná půda), parc. č. 288/9 (orná půda), parc. č. 288/10 (orná půda), 
parc. č. 288/12 (orná půda), parc. č. 288/13 (orná půda), parc. č. 288/14 (orná půda), parc. 
č. 301/1 (ostatní plocha), parc. č. 308 (orná půda), parc. č. 311/2 (ostatní plocha), parc. č. 
312 (ostatní plocha), parc. č. 313 (trvalý travní porost), parc. č. 314 (ostatní plocha), parc. 
č. 318/4 (orná půda), parc. č. 318/5 (orná půda), parc. č. 319 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Janovičky u Zámrsku, parc. č. 500/23 (lesní pozemek), parc. č. 500/35 
(orná půda), parc. č. 500/36 (orná půda), parc. č. 500/37 (orná půda), parc. č. 500/38 (orná 
půda), parc. č. 500/42 (orná půda), parc. č. 500/43 (orná půda), parc. č. 500/44 (orná 
půda), parc. č. 500/48 (orná půda), parc. č. 500/49 (orná půda), parc. č. 617/1 (orná půda), 
parc. č. 629 (orná půda), parc. č. 635 (orná půda), parc. č. 640 (orná půda), parc. č. 646 
(orná půda), parc. č. 647 (orná půda), parc. č. 653/1 (orná půda), parc. č. 653/2 (orná 
půda), parc. č. 654/1 (orná půda), parc. č. 655 (orná půda), parc. č. 657 (lesní pozemek), 
parc. č. 663 (lesní pozemek), parc. č. 666 (lesní pozemek), parc. č. 670 (orná půda), parc. 
č. 672 (orná půda), parc. č. 675 (orná půda), parc. č. 680 (orná půda), parc. č. 684/1 (orná 
půda), parc. č. 684/2 (orná půda), parc. č. 857/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Zámrsk. 

 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
- Jednotlivé stavební objekty mají ze zákona (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů) vymezena ochranná pásma.  

Pozemky dotčené ochranným pásmem stavby: 

- k.ú. Zámrsk: parc.č. 617/1, 500/48, 500/49, 500/50, 629, 635, 640, 647, 653/1, 653/2, 
500/44, 857/1, 670, 675, 672, 694/28, 680, 684/1, 684/2, 500/42, 500/43, 500/37, 500/36, 
641, 646, 647, 500/38, 653/1, 654/1, 655, 654/2, 500/35, 500/23, 663, 657, 666. 

- k.ú. Janovičky u Zámrsku: parc.č. 230, 229, 308, 234, 243/10, 236/1, 211/4, 211/3, 211/2, 
311/2, 257, 312, 254/4, 314, 211/1, 212, 279, 313, 261/2, 256/17, 256/1, 301/1, 288/14, 
288/13, 288/12, 318/3, 318/4, 288/8, 318/5, 318/6, 288/9, 288/10, 288/11, 269/57, 269/58, 
269/59, 269/85, 269/86, 269/87, 269/88, 269/89, 269/90, 269/91, 269/63, 269/50, 269/92, 
269/62, 269/49, 248, 319, 256/7, 256/6, 254/1, 254/2, 256/15, 256/14, 256/3. 

- k.ú. Stradouň: parc.č. 539/2, 747/7, 539/3, 536, 484/5, 517/2, 512/2, 511/1, 511/2, 500, 499, 
496/2, 484/1, 482/2, 473/2, 473/1, 453/1, 462/1, 463/1, 472/1. 

- k.ú. Vysoké Mýto: parc.č. 10294, 10295, 10291, 10393, 10409, 10416, 10417. 

- k.ú. Vraclav: parc.č. 2392, 2391, 2390, 2466. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační 
výkres širších vztahů. Dokumentaci pro územní řízení zpracovala společnost 
ELEKTROTRANS a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 jako zakázku č. IZ-12-
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2000479, autorizace Ing. Luděk Krba, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení 
staveb ČKAIT 1005721. 

2. Objekty, které dle ustanovení § 103 stavebního zákona nevyžadují ke svému provedení 
další povolení stavebního úřadu, budou provedeny dle dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

3. Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. 
Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky. 

4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

5. Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu ke stavbám nebo 
pozemkům. 

6. Bude řešena úprava stavbou narušených pozemků, dotčené pozemky a stavby budou 
uvedeny do původního stavu. 

7. Při stavbě budou využívány stávající sjezdy. Při zřizování dočasných sjezdů budou 
respektována ustanovení § 10 zákona 13/1997 Sb. a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

8. V průběhu stavby bude stavebník průběžně sledovat stav používaných silnic a neprodleně 
odstraní znečištěné vozovky a způsobené závady ve sjízdnosti. Poškození silnic nahlásí 
vlastníkovi silnic. 

9. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby 
polohově a výškově vyznačeny. Budou dodržena ochranná pásma všech sítí. 

10. Budou dodrženy podmínky uplatněné vlastníky a správci veřejné dopravní a technické 
infrastruktury a vlastníků dotčených pozemků a staveb vztahujících se ke stavbě dle jejich 
vyjádření, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace: 
• ČEZ Distribuce, a.s. odsouhlasení PD č.j.1103584985 ze dne 24.4.2019 
• CETIN a.s. Praha č.j.597176/19 ze dne 2.5.2019 
• GridServices, s.r.o. Brno č.j.5002000353 ze dne 7.10.2019, č.j.5002026130 ze dne 

25.10.2019, č.j.5002015109 ze dne 25.10.2019  
• Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. č.j.434/2019/VAK/P/146 ze dne 10.4.2019 

• Ředitelství silnic a dálnic ČR  č.j.005452/38200/3/Vs/2019 ze dne 13.9.2019 

• Povodí Labe, státní podnik č.j.PLa/2019/015493 ze dne 3.5.2019 

• Správa a údržba silnic PK č.j.SUSPK/2855/2019 ze dne 17.5.2019 a 
č.j.SUSPK/5323/2019 ze dne 21.6.2019 

• Lesy České Republiky s.p. č.j.LCR164/000271/2020 ze dne 24.1.2020  

• Obec Zámrsk č.j.ZJ/0257/2019 ze dne 29.5.2019 
11. Bude dodržena podmínka Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a 

územního plánování, úřad územního plánování obsažená v závazném stanovisku 
č.j.MUVM/13614/02/2019/OSÚ ze dne 15.4.2019: 

• Záměr bude umístěn a proveden v souladu s projektovou dokumentací. 
12. Bude dodržena podmínka daná závazným stanoviskem Městského úřadu Vysoké Mýto, 

odbor životního prostředí č.j. MUVM/15976/2019/OZP ze dne 3.5.2019: 

• při výstavbě nového vedení VN investor opatří vedení ochrannými prostředky, které 
účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. 

• pokud bude kácení dřevin plánováno v době možného hnízdění ptáků, zajistí 
investor ornitologický průzkum a za předpokladu, že nebude zjištěno žádné 
obsazené ptačí hnízdo, lze provést kácení. 

• bude prověřeno, zda případné dutiny ve stromech nejsou obsazeny netopýry 
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• požadavek na kácení dřevin rostoucích mimo les bude předmětem samostatné 

žádosti. 

• v ochranném pásmu nadzemního vedení budou zachovány porosty do výšky\ 3m 
(dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)). 

• vzrostlé stávající stromy budou v maximální míře zachovány, stavební práce budou 
prováděny dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

• bude minimalizován pohyb mechanizace ve významných krajinných prvcích, stroj 
pracující ve vodním toku bude vybaven ekologickými náplněmi. 

• staveniště bude zabezpečeno tak, aby byla eliminována možnost znečištění toku 
ropnými látkami. 

• všechny plochy dočasně zpevněné z důvodu zabezpečení realizace stavby 
(transport, odstavné plochy, obratiště, apod.) budou po ukončení stavby odstraněny 
a území bude uvedeno do původního stavu. 

13. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Vysoké Mýto, 
odbor životního prostředí č.j. MUVM/20001/2019/OZP ze dne 25.6.2019: 

• Provádět stavební práce tak, aby na lesních pozemcích docházelo k co nejmenším 
škodám; k odstranění případných škod je povinen činit bezprostředně potřebná 
opatření. 

• Ukládat odklizované hmoty ve vytěžených prostorech, a není-li to možné nebo 
hospodářsky odůvodněné, ukládat je především na neplodných plochách nebo na 
nelesních pozemcích k tomu určených. 

• Průběžně vytvářet předpoklady pro následnou rekultivaci uvolněných ploch po 
ukončení záboru pozemku pro jiné účely a neprodleně provést rekultivaci těch 
dotčených pozemků, které nebudou odňaty z pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, tak, aby mohly být vráceny plnění funkcí lesa. 

• Používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných 
hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících 
les a přírodní prostředí. 

• Investor požádá o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí parc. č. 254/1, 
254/2, 254/3, 248 v k.ú. Janovičky u Zámrsku, parc.č. 2390, 2391, 2392 v k.ú. 
Vraclav, parc.č. 66, 663, 657, 677/2, 677/1, 500/4 a 500/23 v k.ú. Zámrsk po dobu 
výstavby. Se stavbou nesmí být započato dříve, než rozhodnutí o odnětí z pozemků 
určených k plnění funkcí lesa nabyde právní moci. 

14. Budou splněny podmínky stanoviska Úřadu pro civilní letectví č.j.003633-19-701 ze dne 
30.4.2019: 

• Zajistit instalaci kulových značek na vrchní vedení v úsecích v souladu s předpisem 
L-14 Letiště č.6.2.5.4 až 6.2.5.6 hlavy 6 v prostoru křížení vedení s dálnicí D35 
v úsecích: 

a) SO 401 mezi sloupy č.117 a č.118; 
b) SO 413 mezi sloupy č.142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 
c) SO 414 mezi sloupy č.155; 155A; 155B; 

A barevné překážkové značení výše uvedených stožárů (schválené barvy RAL TRAFIC 
/bílá, white-9016, červená, red-3020) v souladu s předpisem L-14 Letiště čl.6.2.3.1. a 
čl.6.2.3.3 hlavy 6. Upřesnění rozložení barev překážkového značení na stožárech, tj. 3 
barevné pruhy červená-bílá-červená, jeden pruh má šířku 4metry. 

15. Budou dodrženy podmínky Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany obsažené 
v závazném stanovisku č.j.78010/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 20.5.2019: 

• V rámci stavebního objektu SO 402 – přeložka vedení VVN 110kV budou stožáry č. 
126, 127, 128, a vrchní vedení mezi těmito stožáry (tzn. 3 úseky) z důvodu křížení 
se silnicí I. Třídy č. 17 a souběhu s plánovanou trasou dálnice D35 označeny 
v souladu s vojenským předpisem Let-1-6/L14 Vojenská letiště (dále jen „předpis“) 
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denním překážkovým značením podle ustanovení kapitoly 6.2.5 výše uvedených 
předpisů. 

16. Budou dodrženy podmínky Obecního úřadu Zámrsku obsažené v závazném stanovisku 
č.j.ZJ/0333/2019 ze dne 30.9.2019: 

• Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

• Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (v souladu s ustanovením § 5 
vyhlášky č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 
pozdějších předpisů), současně však co nejtěsněji před realizací stavby. 

• V ochranném pásmu nadzemního vedení budou zachovány porosty do výšky 3m 
(dle zákona č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 

• Porosty, které přesahují výšku 3m, mohou být na výšku stanovenou zákonem 
č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) upraveny po nabytí 
právní moci rozhodnutí. 

• Ořezy stromů a keřů musí být provedeny tak, aby nedošlo k jejich poškození – 
nesmí být provedeny takové zásahy, které způsobí podstatné a trvalé snížení 
ekologických a estetických funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobí 
jejich odumření. 

• Zásahy a odstraňování dřevin budou provedeny pouze v ochranném pásmu 
nadzemního vedení – t.z. v prostoru vymezeném svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, jejíž 
vzdálenost od krajního vodiče je vymezena v energetickém zákoně. 

• Pod elektrovodem budou ponechány dřeviny, které nejsou vyšší než 3m, převyšující 
porost bude ořezán do výše 1m nad zemí. 

17. Stanoví platnost tohoto územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

  

Odůvodnění: 

Dne 6.11.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný 
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona (i s využitím podkladů a 
úvah uvedených výše) takto:  

a) umístění stavby je v souladu: 

- se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky (zejména článek (104) Vymezení: 
Úsek Sedlice (Hradec Králové)-Vysoké Mýto-Moravská Třebová-Mohelnice (E442) Důvody 
vymezení: paralelní trasa odlehčující dálnici D1. Součást TEN-T).  

- s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (zejména článek (73) ZÚR 
zpřesňuje na území Pardubického kraje dopravní koridor republikového významu R35 
Opatovice n. L. – Vysoké Mýto – Opatovec – Dětřichov u M. Třebové (- Mohelnice) a navrhují 
koridor pro umístění stavby D01 od MÚK Opatovice n. L. po hranice s Olomouckým krajem. 
ZÚR PK je na základě ustanovení § 36 odst. 5 stavebního zákona závazná pro pořizování 
a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Podle ustanovení § 
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43 odst. 3 stavebního zákona územní plány v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňují a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR PK a s politikou územního 
rozvoje.  

- s vydanou územně plánovací dokumentací dotčených obcí: platné Územní plány Vysoké 
Mýto, Zámrsk, Vraclav a Stradouň mají vymezen koridor veřejně prospěšné stavby dálnice D35 
se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek a 
napojeními na stávající silniční síť, včetně úprav a přeložek tras sítí technické infrastruktury.  

Dne 21.6.2010 byl Zastupitelstvem obce Stradouň vydán Územní plán Stradouň s datem nabytí 
účinnosti od 8.7.2010 (usnesení zastupitelstva č. 1/2010), který zahrnuje i výkres veřejně 
prospěšné stavby.  

Dne 30.3.2011 byl zastupitelstvem obce Vraclav vydán nový územní plán s datem nabytí 
účinnosti od 18.4.2011 (usnesení zastupitelstva č, 1/11), který zahrnuje i výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací.  

Dne 16.6.2014 byl vydán Zastupitelstvem obce Zámrsk Územní plán Zámrsk s datem nabytí 
účinnosti od 4.7.2014 (usnesení zastupitelstva č. 21/14). Dne 28. 7. 2015 vydalo zastupitelstvo 
obce Změnu č.1 územního plánu s datem nabytí účinnosti od 14.8.2015 (usnesení 
zastupitelstva č. 70/15). 

Dne 23.6.2010 byl Zastupitelstvem města Vysokého Mýta vydán nový územní plán s datem 
nabytí účinnosti od 10.7.2010 (usnesení zastupitelstva č. 61/10), který zahrnuje i výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací. Dne 18.9.2013 byla Zastupitelstvem města Vysokého 
Mýta schválena Změna č.1 územního plánu Vysoké Mýto. Datum účinnosti Změny č.1 je  od 
8.10.2013 (usnesení zastupitelstva č. 150-153/13). Dne 16.9.2015 Zastupitelstvem města 
Vysokého Mýta schválena Změna č.2  územního plánu Vysoké Mýto. Datum účinnosti Změny 
č.2 je  od 5.10.2015 (usnesení zastupitelstva č. 124/15). 

b) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,  

c) stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
zejména s obecnými požadavky na využívání území,  

d) stavba nevyvolává nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  

e) stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, s ochranou práv a právem chráněných zájmů 
účastníků řízení – stavebník předložil níže uvedená souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí 
dotčených orgánů a souhlasy vlastníků pozemků se stavbou. 
 
Ke stavbě byla vydána stanoviska a vyjádření vlastníků (správců) dopravní a technické 
infrastruktury:  

- Správa a údržba silnic PK pod č.j.SUSPK/2855/2019 ze dne 17.5.2019 a 
č.j.SUSPK/5323/2019 ze dne 21.6.2019 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR pod č.j.003876/38120/2/Hrn/2019 ze dne 28.6.2019, 
č.j.005452/38200//Vs/2019 ze dne 13.9.2019 

- Krajské ředitelství policie PK, odbor informačních a komunikačních technologií pod 
č.j.KRPE-26634-20/ČJ-2019-1700IT ze dne 9.5.2019 – nedojde ke střetu se sítí 

- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. pod č.j.434/2019/VAK/P/146 ze dne 
10.4.2019 

- MERO ČR pod č.j.2018/10/14148 ze dne 19.10.2018 – nedojde ke střetu se sítí 
- UPC česká republika s.r.o. pod č.j.E017027/18 ze dne 8.4.2019 – nedojde ke střetu se 

sítí 
- CETIN a.s. pod č.j.597176/19 ze dne 2.5.2019 
- ČD-Telematika a.s. pod č.j.03537/2019-0 ze dne 5.4.2019 a č.j.03538/2019-0 ze dne 

15.4.2019- nedojde ke střetu se sítí 
- NET4GAS s.r.o. pod č.j.9295/18/OVP/N ze dne 19.10.2018 – stavba nezasahuje do 

bezp. pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení 
- České Radiokomunikace a.s. pod č.j. UPTS/OS/217049/2019 ze dne 9.4.2019 – 

nedojde ke střetu se sítí 
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- ĆEPRO a.s. pod č.j.10255/19 ze dne 11.9.2019 – nedojde ke střetu se sítí  
- ČEZ Distribuce a.s. pod č.j.1103584985 ze dne 24.4.2019 
- Telco Pro Services a.s. ze dne 9.10.2019 – nedojde ke střetu se sítí 
- T-Mobile Czech Republic a.s. pod č.j. E38678/19 ze dne 8.10.2019, č.j.E38681/19 ze 

dne 8.10.2019, č.j.E38684/19 ze dne 8.10.2019 č.j.E38680/19 ze dne 8.10.2019 – 
nedojde ke střetu se sítí 

- Vodafone Czech Republic a.s. pod č.j. 191008-1300137200 e dne 8.10.2019, 
č.j.191008-1256137199 ze dne 4.11.2019 – nedojde ke střetu se sítí 

- GridServices s.r.o. pod č.j.5002000353 ze dne 7.10.2019, č.j.5002026130 ze dne 
25.10.2019, č.j.5002015109 ze dne 25.10.2019 

- Povodí Labe, státní podnik č.j.PLa/2019/015493 ze dne 3.5.2019 
- Lesy České Republiky s.p. pod č.j.LCR164/000271/2020 ze dne 24.1.2020 

 
Podmínky vyplývající z výše uvedených stanovisek jsou zapracovány do podmínek tohoto 
rozhodnutí.  
 
Ke stavbě byla vydána vyjádření obcí: 

- Obec Stradouň č.j.STR26/2019 ze dne 29.5.2019: 
• „Má výhrady k umístění sloupu č.4 u SO411, který je situován na obdělávané 

pole, kde je již situována čerpací stanice plynu. Osazením nového sloupu 
vznikne nové ochranné pásmo se všemi náležitostmi a záborem zemědělské 
půdy na dotčeném pozemku. Žádáme tímto o umístění sloupu č.4 co nejblíže 
k přeložce silnice č.305, tak aby co nejméně byli dotčeny zemědělské plochy 
v daném místě“ – k této výhradě sdělujeme: trasy přeložek vedení VVN a VN 
jsou v koordinaci se zpracovanou dokumentací na stavbu „dálnice D35 Ostrov-
Vysoké Mýto“. Přeložená poloha stožáru č.4 bude mít své opodstatnění, neboť 
při posunu směrem k přeložce silnice č. 305 by tuto přeložku silnice i plánovanou 
komunikaci vedle ní křížilo vedení pod příliš malým úhlem při velké délce křížení, 
což by odporovalo platným ČSN. Samotní vlastníci dotčeného pozemku (512/2 
v k.ú. Stradouň) neměli proti umístění sloupu námitky. Vlastní ochranné pásmo 
vedení zemědělské obhospodařování téměř neomezuje, vedení je 
naprojektováno tak, aby pod ním mohly jezdit i velké mechanizmy jako např. 
kombajny. Jedno z mála větších omezení je to, že se pod ním nesmí stavět 
stohy. 

- Obec Vraclav souhlas bez podmínek zn.2019-1997-DO-SM-0004 ze dne 29.5.2019. 
- Obec Zámrsk vyjádření k územnímu řízení a k realizaci stavby č.j.ZJ/0257/2019 ze dne 

4.4.2019  – stanovisko zahrnuto do podmínek rozhodnutí. 

 
Stavba je navržena v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, zejména týkající se 
požární ochrany, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí, ochrany zdraví, obrany 
ČR, které posoudily dotčené orgány na podkladě dokumentace pro územní řízení a vydaly svá 
stanoviska ke stavbě:  

 
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí souhrnné stanovisko Městského 

úřadu Vysoké Mýto č.j.MUVM/14345/2019 ze dne 13.5.2019. 
 

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí závazné stanovisko souhlas se 
zásahem do VKP č.j.MUVM/15976/2019/OZP ze dne 3.5.2019.  
 

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánovaní – úřad 
územního plánování č.j.MUVM/13614/2/2019/OSÚ ze dne 15.4.2019. 
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- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí závazné stanovisko souhlas se 

stavbou do 50m od okraje lesa č.j.MUVM/20001/2019/OŽP ze dne 25.6.2019.  
 

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánovaní – památková 
péče vyjádření č.j.MUVM/11619/2019/OSÚ-SoJ ze dne 10.4.2019. 
 

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a občanských agend vyjádření  
č.j.MUVM/12295/2019/02 ze dne 3.5.2019 a č.j.MUVM/21262/2019 ze dne 19.6.2019. 
 

- Krajský úřad PK, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko 
zn.31459/2019/OŽPZ/Pe ze dne 15.5.2019. 
 

- Krajský úřad PK, ODSH-odd.silničního hospodářství a dopravní obslužnosti stanovisko 
k PD č.j.KrÚ67723/2019 ze dne 30.9.2019. 
 

- Ministerstvo dopravy závazné stanovisko č.j.337/2019-910-IPK/2 ze dne 12.4.2019. 
 

- Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Ústí nad Orlicí závazné stanovisko 
č.j.HSPA-35-270/2019 ze dne 17.5.2019. 
 

- Úřad pro civilní letectví stanovisko č.j.003633-19-701 ze dne 30.4.2019. 
 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor územních zájmů závazné 
stanovisko č.j.78010/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 20.5.2019. 
 

- Obecní úřad Stradouň rozhodnutí o povolení ke kácení stromů ze dne 10.6.2019. 
 

- Obecní úřad Zámrsk závazné stanovisko ke kácení dřevin č.j.ZJ/0333/2019 ze dne 
30.9.2019. 
 

Opatření dotčených orgánů vydaná formou správních rozhodnutí jsou platná a vymahatelná 
nezávisle na tomto rozhodnutí. Ostatní podmínky vyplývající z výše uvedených stanovisek jsou 
zahrnuty do podmínek, popř. do poučení tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje 
obecným požadavkům na výstavbu. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Obec Vraclav, Město Vysoké Mýto, Obec Zámrsk, Povodí Labe, Pardubický kraj, Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Vodovody a kanalizace Vysoké 
Mýto, s.r.o., CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., GasNet, 
s.r.o., Boris Kicov, Marie Sedlářová, Václav Štěpánek, Jana Štěpánková, MUDr. Luboš 
Koblása, ARV Investia s.r.o., DOOKU Group a.s., OSEVA UNI, a.s., Blanka Benešová, Ing. Petr 
Šprojcar, Václav Šprojcar, Vojtěch Šprojcar, Ing. Miloslav Šimon, Jiří Škeřík, Milan Plíhal, 
Miroslava Šmejdová, Miroslava Mlíková, Marek Mandík, Luděk Roleček, Miroslav Šimberský, 
Alena Břečťanová, Radka Benešová, Dagmar Děkanovská, Květa Derková, Marta Döpelheuer, 
Vlasta Držmíšková, Olaf Dvořák, Jaroslav Hromádko, Lucie Hromádková, Jitka Vaňousová, 
Božena Klementová, Ing. Jaroslav Kubík, Marie Nováková, Jaroslav Pokorný, Jaroslav 
Prokopenko, Ing. Miroslav Stehno, Miloslav Vomočil, Marie Vrátilová, Lesy České republiky, 
s.p., Státní pozemkový úřad, Zdenka Svatošová, Jaroslav Ježek, Eva Kabátová, Eva 
Myšáková, Pavel Průcha, Ivana Sládková, Ing. Luboš Dostál, Mgr. Barbora Dostálová, Ing. 
Martin Pilař, Bohuslav Kubásek, Jarmila Kubásková, Jan Jiroušek, Bohuslav Jiroušek, 
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Jaroslava Jiroušková, MUDr. Václav Bruna, Ľudmila Brunová, Ing. Jan Bruna, Jana Máslová, 
Jaroslava Garneková, Dana Strnadová, AGRO JENIŠOVICE a.s., Bohuslava Šafránková, Ing. 
Olga Haškovcová, Marcela Zamastilová, Zdeňka Kubíčková, JUDr. Alena Nováková, Aleš 
Levinský, Město Litomyšl, František Vokoun, Jana Dalecká, Jiří Fuksa, Eva Škorpíková, Jiří 
Fuksa, Eva Hermannová, Miloš Laba, Marie Šemíková, Olga Valovičová, Iva Harnachová, Petr 
Chutic, JUDr. Bohuslav Freiberk, Vlastimil Freiberk, Jaromír Kostelecký, Zdeněk Kostelecký, 
ing. Daniel Řičař, Jan Řičař, Ing. Lea Tomková, Noemi Nováčková, Tomáš Hermann, Okresní 
správa sociálního zabezpečení Náchod, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, 
Miroslava Podhájecká, Milan Plíhal, Zdeněk Plíhal, Tomáš Plíhal, Klára Milotová, Ivana 
Christina Herman, Eva Nováková, Jana Košinová, Iveta Jůzová, Hana Musilová, Milan Šprojcar. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
 
Dne 30.1.2020 uplatnil námitky ARV Investia s.r.o., IČ 28817575, Janovičky 20, 566 01 
Vysoké Mýto: 
„ARV Investia s.r.o., Janovičky 20, 566 01 Vysoké Mýto je účastníkem řízení jako vlastník 
pozemku 256/10 v kú Janovičky u Zámrsku dotčeného stavbou a pozemku 230 v kú Janovičky 
u Zámrsku dotčeného ochranným pásmem stavby. Ačkoliv vlastníka pozemku jménem 
investora ČEZ Distribuce a.s. oslovila firma Elektrotrans a.s. a předložila návrh smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene i návrh dohody o umístění stavby, do tohoto dne 
nedošlo k dohodě mezi vlastníkem pozemku a investorem. Tudíž ke dnešnímu dni nejsou 
smluvně uzavřeny ani vypořádány nároky vlastníka pozemků vyplývající z platných vlastnických 
práv. Územní řízení o umístění stavby tak probíhá bez souhlasu vlastníka pozemků 
s umístěním stavby i bez souhlasu se zatížením dotčených pozemků věcným břemenem a tedy 
bez příslušných smluvních závazků investora i vlastníka pozemku k umístění stavby i ke stavbě 
samotné.“ 
Stavební úřad k tomuto uvádí: 

- Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba je stavbou veřejně prospěšnou, pro 
kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona 
(§ 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) souhlas vlastníka dotčeného pozemku. Na 

vyvlastnění se vztahuje zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a je přípustné tehdy, pokud se 
investorovi nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo 
ke stavbě potřebnou pro uskutečnění záměru.  

- Obsahem územního řízení nejsou majetkoprávní jednání o odkupu, výměně či nájmu, 
potřebných částí pozemků ani o zřízení věcných břemen.  K těmto jednání není stavební 
úřad příslušný. 

Dne 30.1.2020 uplatnil námitky Ing. Martin Pilař, Zámrsk 158, 565 43 Zámrsk: 
„Ing. Martin Pilař, Zámrsk 158, 565 43 Zámrsk je účastníkem řízení jako vlastník pozemku 
500/48 v kú Zámrsk dotčeného ochranným pásmem stavby. Ačkoliv vlastníka pozemku jménem 
investora ČEZ Distribuce a.s. oslovila firma Elektrotrans a.s. a předložila návrh smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene i návrh dohody o umístění stavby, do tohoto dne 
nedošlo k dohodě mezi vlastníkem pozemku a investorem. Tudíž ke dnešnímu dni nejsou 
smluvně uzavřeny ani vypořádány nároky vlastníka pozemků vyplývající z platných vlastnických 
práv. Územní řízení o umístění stavby tak probíhá bez souhlasu vlastníka pozemků 
s umístěním stavby i bez souhlasu se zatížením dotčených pozemků věcným břemenem a tedy 
bez příslušných smluvních závazků investora i vlastníka pozemku k umístění stavby i ke stavbě 
samotné.“ 
Stavební úřad k tomuto uvádí: 

- Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba je stavbou veřejně prospěšnou, pro 
kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona 
(§ 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) souhlas vlastníka dotčeného pozemku. Na 



Č.j. MUVM/018865/2020 str. 11 

 
vyvlastnění se vztahuje zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a je přípustné tehdy, pokud se 
investorovi nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo 
ke stavbě potřebnou pro uskutečnění záměru.  

- Obsahem územního řízení nejsou majetkoprávní jednání o odkupu, výměně či nájmu, 
potřebných částí pozemků ani o zřízení věcných břemen.  K těmto jednání není stavební 
úřad příslušný. 

Dne 22.1.2020 uplatnil námitky DOOKU GROUP a.s., IĆ06607357, Antala Staška 1859/34, 
140 00 Praha 4-Krč: 
„ČEZ Distribuce a.s., zastoupená společností ELEKTROTRANS a.s. (dále jen „Žadatel“) zaslala 
společnosti DOOKU GROUP, a.s., v souvislosti se stavbou dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto-
přeložka VVN, VN (dále jen „Stavba“) návrhy smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č.IE-12-0005743/VB/009, jejichž předmětem bylo 
umístění dvou stožárů a vedení VN a VVN v délce 3302m2 na dotčených pozemcích za 
náhradu ve výši 12.100 Kč. S touto výší náhrady za omezení svého vlastnictví však společnost 
DOOKU GROUP, a.s., nesouhlasila, a proto Žadateli dne 1.4.2019 zaslala vyjádření se svou 
protinabídkou. Žadatel však na protinabídku nijak nereagoval a opětovně zaslal společnosti 
DOOKU GROUP, a.s., totožné dokumenty. Zároveň bylo společnosti DOOKU GROUP, a.s., 
doručeno závazné stanovisko Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, ze 
dne 20.5.2019 č.j.MUVM/000000/2019/OŽP, sp.zn.MUVM/18026/2019/OŽP-04, kterým byl 
vydán souhlas s umístěním stavby na lesních pozemcích parc.č. 254/1, 254/2, 254/3 v k.ú. 
Janovičky u Zámrsku, jejichž vlastníkem je společnost DOOKU GROUP, a.s.. V rámci přeložky 
el. vedení je v jedné jejich části naplánováno odlesnění, původní vedení má být odstraněno a 
v části vznikne společnosti DOOKU GROUP, a.s., zalesňovací povinnost (nejen v trase vedení 
ale i v jeho ochranném pásmu). 
Společnost DOOKU GROUP, a.s., nesouhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění Stavby, dokud 
mezi ní jakožto vlastníkem pozemků dotčených stavbou a Žadatelem nedojde k vyřešení 
majetkoprávních vztahů k těmto pozemkům. 
Společnost DOOKU GROUP, a.s., dále trvá na tom, aby před vydáním rozhodnutí o umístění 
stavby byla vyřešena otázka výše náhrady, kterou jí Žadatel poskytne za odlesnění, jakož i 
určena odpovědnost/povinnost Žadatele uhradit náklady na zalesnění a následnou péči o 
nezajištěný porost.“ 
Stavební úřad k tomuto uvádí: 

- Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba je stavbou veřejně prospěšnou, pro 
kterou lze pozemky vyvlastnit, není třeba v souladu s § 184a odst. 3 stavebního zákona 
(§ 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) souhlas vlastníka dotčeného pozemku. Na 

vyvlastnění se vztahuje zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a je přípustné tehdy, pokud se 
investorovi nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo 
ke stavbě potřebnou pro uskutečnění záměru.  

- Obsahem územního řízení nejsou majetkoprávní jednání o odkupu, výměně či nájmu, 
potřebných částí pozemků ani o zřízení věcných břemen.  K těmto jednání není stavební 
úřad příslušný. 

- Stejně tak k otázce výše náhrady za odlesnění a otázce uhrazení nákladu na zalesnění 
nepřísluší stavebnímu úřadu se jakkoliv vyjadřovat, neboť se jedná výlučně o 
občanskoprávní záležitost mezi žadatelem a vlastníkem pozemku, která není řešitelná v 
rámci vedeného územního řízení. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Veřejnost připomínky neuplatnila. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

V souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil dobu platnosti tohoto 
územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci. Platnost byla stanovena zejména 
z důvodu, že se jedná o stavbu rozsáhlou a tvoří nedílnou součást stavby D35 Opatovice - 
Staré Město a bude třeba ji časově synchronizovat se samotnou stavbou D35. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje a to podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu 
úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 

Stavební činnost na územích s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
  
Ing. Luboš Karmín v. r. 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 
 
 
Za správnost vyhotovení: oprávněná úřední osoba lic. Jana Ottová 

 
  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1.000,- byl 
zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky, IDDS) 
ELEKTROTRANS a.s., IDDS: 3p7dvih 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky, IDDS) 
Obec Zámrsk, IDDS: pbxbsz5 
Obec Stradouň, IDDS: y64b7vt 
Obec Vraclav, IDDS: jcma9rm 
Město Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
Obec Vraclav, IDDS: jcma9rm 
Město Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město 
Obec Zámrsk, IDDS: pbxbsz5 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IDDS: ahta5w7 
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Boris Kicov, Veronské nám. č.p. 337, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00  Praha 111 
Marie Sedlářová, Janovičky č.p. 43, 565 43  Zámrsk 
Václav Štěpánek, Horní Ředice č.p. 301, 533 75  Dolní Ředice 
Jana Štěpánková, Horní Ředice č.p. 301, 533 75  Dolní Ředice 
MUDr. Luboš Koblása, V přístavu č.p. 1585/16, 170 00  Praha 7-Holešovice 
ARV Investia s.r.o., IDDS: 84s2sgs 
DOOKU Group a.s., IDDS: i2rvcar 
OSEVA UNI, a.s., IDDS: trcrqx2 
Blanka Benešová, Nábřežní č.p. 437, Nemošice, 530 03  Pardubice 3 
Ing. Petr Šprojcar, Gočárova č.p. 583, 533 41  Lázně Bohdaneč 
Václav Šprojcar, Vraclav č.p. 26, 565 42  Vraclav 
Vojtěch Šprojcar, náměstí T. G. Masaryka č.p. 104, 533 03  Dašice v Čechách 
Ing. Miloslav Šimon, Za luhem č.p. 927, Dolní Počernice, 190 12  Praha 912 
Jiří Škeřík, Větrná č.p. 648, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Milan Plíhal, Kladská č.p. 128, 547 01  Náchod 1 
Miroslava Šmejdová, Jenišovice č.p. 42, 538 64  Jenišovice u Chrudimě 
Miroslava Mlíková, Vraclav č.p. 106, 565 42  Vraclav 
Marek Mandík, IDDS: m3e57rn 
Luděk Roleček, 17. listopadu č.p. 682, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Miroslav Šimberský, Větrná č.p. 714, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Alena Břečťanová, Zámrsk č.p. 130, 565 43  Zámrsk 
Radka Benešová, Vraclav č.p. 32, 565 42  Vraclav 
Dagmar Děkanovská, Loubská č.p. 35/24, Děčín XIII-Loubí, 405 02  Děčín 2 
Květa Derková, Sídl. Střed č.p. 2582, 276 01  Mělník 1 
Marta Döpelheuer, Školní č.p. 1428/10, Děčín VI-Letná, 405 02  Děčín 2 
Vlasta Držmíšková, Sruby č.p. 32, 565 44  Sruby 
Olaf Dvořák, Nechvílova č.p. 1826/22, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Jaroslav Hromádko, třída Edvarda Beneše č.p. 575/90, Třebeš, 500 12  Hradec Králové 12 
Lucie Hromádková, třída Edvarda Beneše č.p. 575/90, Třebeš, 500 12  Hradec Králové 12 
Jitka Vaňousová, Stradouň č.p. 14, 538 63  Chroustovice 
Božena Klementová, Hlavní č.p. 1202/80, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
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Ing. Jaroslav Kubík, Svatý Mikuláš č.p. 18, 565 42  Vraclav 
Marie Nováková, Vraclav č.p. 95, 565 42  Vraclav 
Jaroslav Pokorný, Českých bratří č.p. 484, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Jaroslav Prokopenko, Svatý Mikuláš č.p. 21, 565 42  Vraclav 
Ing. Miroslav Stehno, Úzká č.p. 151, 338 43  Mirošov 
Miloslav Vomočil, U Mlýna č.p. 22, Veltěž, 250 66  Zdiby 
Marie Vrátilová, Vraclav č.p. 139, 565 42  Vraclav 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Zdenka Svatošová, Hostovická č.p. 25, Černá za Bory, 533 01  Pardubice 21 
Jaroslav Ježek, Vladislavova č.p. 261, 566 01  Vysoké Mýto-Město 
Eva Kabátová, Kursova č.p. 6, Bystrc, 624 00  Brno 24 
Eva Myšáková, Krchleby č.p. 10, 517 41  Kostelec nad Orlicí 
Pavel Průcha, Ostrovní č.p. 1260, 565 01  Choceň 1 
Ivana Sládková, Borovnice č.p. 36, 517 41  Kostelec nad Orlicí 
Ing. Luboš Dostál, Újezdec č.p. 56, 570 01  Litomyšl 
Mgr. Barbora Dostálová, Újezdec č.p. 56, 570 01  Litomyšl 
Ing. Martin Pilař, Zámrsk č.p. 158, 565 43  Zámrsk 
Bohuslav Kubásek, Janovičky č.p. 17, Zámrsk, 566 01  Vysoké Mýto 
Jarmila Kubásková, Janovičky č.p. 17, Zámrsk, 566 01  Vysoké Mýto 
Jan Jiroušek, Vraclav č.p. 77, 565 42  Vraclav 
Bohuslav Jiroušek, Vraclav č.p. 77, 565 42  Vraclav 
Jaroslava Jiroušková, Vraclav č.p. 77, 565 42  Vraclav 
MUDr. Václav Bruna, Dolní Dvořiště č.p. 187, 382 72  Dolní Dvořiště 
Ľudmila Brunová, Dolní Dvořiště č.p. 187, 382 72  Dolní Dvořiště 
Ing. Jan Bruna, Štichova č.p. 592/7, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Jana Máslová, Lipiny č.p. 31, 517 31  Bolehošť 
Jaroslava Garneková, Osiková č.p. 3211, 415 01  Teplice 1 
Dana Strnadová, Velká Hradební č.p. 2336/8a, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad 
Labem 1 
AGRO JENIŠOVICE a.s., IDDS: wzqu67v 
Bohuslava Šafránková, Stradouň č.p. 16, 538 63  Chroustovice 
Ing. Olga Haškovcová, Dušníky č.p. 102, 413 01  Roudnice nad Labem 
Marcela Zamastilová, Stradouň č.p. 105, 538 63  Chroustovice 
Zdeňka Kubíčková, U Potoka č.p. 748, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
JUDr. Alena Nováková, Spojilská č.p. 1777, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Aleš Levinský, Ostrov č.p. 10, 538 63  Chroustovice 
Město Litomyšl, IDDS: x4cbvs8 
František Vokoun, Stradouň č.p. 85, 538 63  Chroustovice 
Jana Dalecká, Rokycanova č.p. 654, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Jiří Fuksa, Stradouň č.p. 42, 538 63  Chroustovice 
Eva Škorpíková, Městec č.p. 42, 538 63  Chroustovice 
Jiří Fuksa, T. G. Masaryka č.p. 930, 570 01  Litomyšl-Město 
Eva Hermannová, Stradouň č.p. 80, 538 63  Chroustovice 
Miloš Laba, Revoluční č.p. 1420, 565 01  Choceň 1 
Marie Šemíková, Partyzánů č.p. 349, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 
Olga Valovičová, Štefánikova č.p. 316/15, Moravské Předměstí, 500 11  Hradec Králové 11 
Iva Harnachová, Dolní Čermná č.p. 24, 561 53  Dolní Čermná 
Petr Chutic, Tuněchody č.p. 88, 537 01  Chrudim 1 
JUDr. Bohuslav Freiberk, Žižkova č.p. 417, Sezemice, 534 01  Holice v Čechách 
Vlastimil Freiberk, nábřeží Závodu míru č.p. 2737, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Jaromír Kostelecký, IDDS: g2bf7kp 
Zdeněk Kostelecký, Hostovická č.p. 150, Černá za Bory, 533 01  Pardubice 21 
ing. Daniel Řičař, Dětská č.p. 2443/41, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Jan Řičař, U Závor č.p. 1051, 277 11  Neratovice 
Ing. Lea Tomková, Staňkova č.p. 1219, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Noemi Nováčková, Mejstříkova č.p. 624/14, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Tomáš Hermann, Stradouň č.p. 80, 538 63  Chroustovice 
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Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod, IDDS: bmkac98 
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IDDS: p3aaext 
Miroslava Podhájecká, Janovičky č.p. 22, Zámrsk, 566 01  Vysoké Mýto 
Milan Plíhal, Hlavní třída č.p. 269/21, 353 01  Mariánské Lázně 1 
Zdeněk Plíhal, Kollárova č.p. 267/8, Úšovice, 353 01  Mariánské Lázně 1 
Tomáš Plíhal, Československé armády č.p. 482, 549 01  Nové Město nad Metují 1 
Klára Milotová, Za Zelenou liškou č.p. 550/10, Krč, 143 00  Praha 4 
Ivana Christina Herman, Hážovice č.p. 2070, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Eva Nováková, Městec č.p. 21, 538 63  Chroustovice 
Jana Košinová, Hřibova č.p. 850, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Iveta Jůzová, Ležáků č.p. 673, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Hana Musilová, Na Bajnerce č.p. 224/16, Hradiště, 326 00  Plzeň 26 
Milan Šprojcar, Třída 1. máje č.p. 300, 330 12  Horní Bříza 
 
opatrovník (veřejnou vyhláškou) 
Obec Zámrsk, starostka Zuzana Tvrzníková, Zámrsk 95, 565 43, IDDS: pbxbsz5  
zastupující opatrovance 
Josef Košnar, Zámrsk 
Josefa Malá, Svatý Mik. 18, Vraclav 
Antonín Hanzl, Vraclav č.p.2 
Anežka Hromádková, Vraclav č.p.105 
Václav Hromádko, Vraclav č.p.105 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich: 
- 500/50, 694/28, 654/2, 641, 685/1, 653/2, 683, 681, 694/30, 500/53, 618/3, 623, 658, 500/54 

k.ú. Zámrsk 
- 211/1, 212, 256/1, 318/3, 318/6, 288/11, 269/58, 269/59, 269/50, 269/48, 269/61, 269/93, 

269/64, 269/51, 288/7, 318/2, 318/1, 256/10, 261/3, 244/1, 241, 224 k.ú. Janovičky u 
Zámrsku 

- 484/5, 511/1, 472/2, 540/6, 540/4, 688, 498, 497, st. 173 k.ú. Stradouň 
- 10405, 10408, 10418, 10290 k.ú. Vysoké Mýto 
 
dotčené orgány (dodejky, IDDS) 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování-územní plánování, 
B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké 
Mýto-Město 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánovaní-památková péče, B. 
Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a  správních agend, B. Smetany č.p. 92, 566 01 
Vysoké Mýto-Město 
Krajský úřad Pardubického kraje: 

- odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 
- ODSH – odd. silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9 

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69 
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: 
hjyaavk 
Obecní úřad Zámrsk, IDDS: pbxbsz5 
 
vyvěšení na úřední desku: 

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 32  Vysoké Mýto 
k vyvěšení na úřední desku Obec Vraclav, IDDS: jcma9rm 
k vyvěšení na úřední desku Obec Zámrsk, IDDS: pbxbsz5 
k vyvěšení na úřední desku Obec Stradouň, IDDS: y64b7vt 



Č.j. MUVM/018865/2020 str. 16 

 
 

 



Č.j. MUVM/018865/2020 str. 17 

 
 

 


		2020-03-27T10:21:12+0100
	Ing. Luboš Karmín
	vedoucí odboru stavební úřad




