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Krajský úřad 
Pardubického kraje 

Odbor majetkový, stavebního řádu  
a investic 

                        oddělení stavebního řádu 
 
Č.j.: KrÚ 90078/2020/63/OMSŘI/Bk 
Spis.zn.: SpKrÚ 37150/2020              
                                                                          

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N Í  O  M O Ž N O S T I 

P Ř E V Z Í T  P Í S E M N O S T 

          Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, 
oddělení stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako správní orgán věcně a místně 
příslušný podle ust. § 89 odst. 1 a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 178 správního řádu a ust. § 
67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), v platném znění,  
dle ust. § 25 odst. 1 správního řádu 

o z n a m u j e 

účastníku řízení 

Dana Strnadová, bytem Velká Hradební 2336/8a, 400 01 Ústí nad Labem -- centrum 

Možnost převzít písemnost – rozhodnutí krajského úřadu ze dne 07.10.2010, č.j. KrÚ 
58658/2020/63/OMSŘI/Bk, sp.zn. SpKrÚ 37150/2020, kterým bylo podle ust. § 90 odst. 5 
správního řádu rozhodnuto o odvolání společnosti DOOKU GROUP a.s., se sídlem Praha 4 - 
Krč, Antala Staška 1859/34, ze dne 14.04.2020, doručeném Městskému úřadu Vysoké Mýto 
téhož dne, do rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a 
územního plánování, ze dne 14.04.2020, č.j. MUVM/022369/2020, sp.zn. 
MUVM/34872/2017, kterým bylo podle ust. § 79 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 503/2006 Sb.“), rozhodnuto o umístění stavby „dálnice D35 Ostrov – Vysoké 
Mýto“ na pozemcích označených jako st. parc. č. 44/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 44/2 ( 
zastavěná plocha a nádvoří), 45 (zastavěná plocha a nádvoří); na pozemcích označených 
jako parc. č. 8/2 (trvalý travní porost), 10/1 (ostatní plocha), 10/4 (ostatní plocha), 13 (orná 
půda), 435/37 (ostatní plocha), 435/38 (ostatní plocha), 438/13 (orná půda), 440/3 (orná 
půda), 440/7 (orná půda), 440/21 (orná půda), 440/24 (orná půda), 440/29 (orná půda), 
440/30 (orná půda), 440/31 (orná půda), 440/32 (orná půda), 440/39 (orná půda), 443/4 
(orná půda), 443/5 (orná půda), 443/6 (orná půda), 448 (orná půda), 449/1 (orná půda), 
453/1 (orná půda), 453/2 (orná půda), 456 (orná půda), 457 (orná půda), 458 (orná půda), 
460/2 (ostatní plocha), 460/7 (ostatní plocha), 460/11 (ostatní plocha), 460/12 (ostatní 
plocha), 462/1 (orná půda), 462/2 (orná půda), 463/1 (orná půda), 463/2 (orná půda), 464/2 
(vodní plocha), 464/3 (vodní plocha), 464/12 (vodní plocha), 464/13 (vodní plocha), 464/14 
(vodní plocha), 464/25 (vodní plocha), 464/26 (vodní plocha), 464/27 (vodní plocha), 464/28 
(vodní plocha), 464/38 (orná půda), 464/39 (orná půda), 464/40 (orná půda), 464/42 (orná 
půda), 464/44 (orná půda), 464/46 (orná půda), 464/47 (orná půda), 464/48 (orná půda), 
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464/52 (orná půda), 464/53 (orná půda), 464/54 (orná půda), 466 (orná půda), 467 (orná 
půda), 468 (orná půda), 469 (orná půda), 472/1 (orná půda), 472/2 (orná půda), 473/1 (orná 
půda), 473/2 (orná půda), 476/2 (orná půda), 477 (orná půda), 479/1 (orná půda), 479/3 
(orná půda), 479/4 (orná půda), 479/11 (orná půda), 479/13 (orná půda), 479/15 (orná půda), 
479/16 (orná půda), 479/18 (orná půda), 479/21 (orná půda), 480 (orná půda), 482/1 (orná 
půda), 482/2 (orná půda), 484/1 (orná půda), 484/5 (orná půda), 484/6 (orná půda), 487/1 
(orná půda), 494/1 (orná půda), 496/1 (orná půda), 496/2 (orná půda), 497 (orná půda), 498 
(orná půda), 499 (orná půda), 500 (orná půda), 501/1 (orná půda), 502 (orná půda), 503 
(orná půda), 507/1 (orná půda), 509/1 (orná půda), 509/2 (orná půda), 511/1 (orná půda), 
511/2 (orná půda), 512/1 (orná půda), 512/2 (orná půda), 514 (orná půda), 517/1 (orná 
půda), 517/2 (orná půda), 521/1 (orná půda), 521/3 (orná půda), 521/4 (orná půda), 521/5 
(orná půda), 524 (orná půda), 527 (orná půda), 531/3 orná půda), 531/4 (orná půda), 532/5 
(vodní plocha), 535/1 (orná půda), 535/2 (orná půda), 535/4 (orná půda), 535/5 (orná půda), 
535/6 (orná půda), 535/7 (orná půda), 536 (orná půda), 539/2 (orná půda), 539/3 (orná 
půda), 540/3 (orná půda), 540/4 (orná půda), 540/6 (orná půda), 584/2 (trvalý travní porost), 
585 (trvalý travní porost), 589/7 (trvalý travní porost), 589/11 (vodní plocha), 589/12 (vodní 
plocha), 589/13 (trvalý travní porost), 589/15 (trvalý travní porost), 589/17 (trvalý travní 
porost), 589/18 (trvalý travní orost), 591/2 (orná půda), 591/4 (orná půda), 591/5 (orná půda), 
591/7 (orná půda), 672/46 (ostatní plocha), 687 (orná půda), 688 (ostatní plocha), 689/2 
(orná půda), 694 (ostatní plocha), 695/6 (orná půda), 718/1 (ostatní plocha), 718/9 (ostatní 
plocha), 718/10 ostatní plocha), 739/3 (vodní plocha), 740 (vodní plocha), 747/7 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Stradouň; na pozemcích označených jako parc. č. 453/1 (PK), 
454 (zahrada), 456/1 (zahrada), 456/2 (orná půda), 456/4 (zahrada), 578/3 (trvalý travní 
porost), 992 (ostatní plocha), 2390 (lesní pozemek), 2391 (lesní pozemek), 2392 (lesní 
pozemek), 2455 (orná půda), 2456 (orná půda), 2457 (orná půda), 2458 (orná půda), 2459 
(orná půda), 2460 (orná půda), 2461 (orná půda), 2462 (orná půda), 2463 (orná půda), 2464 
(orná půda), 2465 (orná půda), 2466 (orná půda), 2557 (trvalý travní porost), 2558 (orná 
půda), 2559 (orná půda), 2560 (orná půda), 2561 (orná půda), 2562 (orná půda), 2563 
(trvalý travní porost), 2564 (trvalý travní porost), 2565 (trvalý travní porost), 2566 (ostatní 
plocha), 2567 (trvalý travní porost), 2568 (trvalý travní porost), 2569 (trvalý travní porost), 
2570 (trvalý travní porost), 2571 (trvalý travní porost), 2572 (trvalý travní porost), 2573 (trvalý 
travní porost), 2574 (trvalý travní porost), 2575 (trvalý travní porost), 2584 (ostatní plocha), 
2587 (ostatní plocha), 2588 (orná půda), 2589 (ostatní plocha), 2590 (orná půda), 2591 (orná 
půda), 2592 (orná půda), 2593 (orná půda), 2594 (orná půda), 2595 (orná půda), 2596 (orná 
půda), 2597 (orná půda), 2598 (orná půda), 2599 (orná půda), 2600 (orná půda), 2601 (orná 
půda), 2602 (orná půda), 2606 (ostatní plocha), 2607 (ostatní plocha), 2608 (orná půda), 
2613 (orná půda), 2614 (orná půda), 2615 (orná půda), 2620 (orná půda), 2621 (orná půda), 
2626 (orná půda), 2627 (orná půda), 2630 (orná půda), 2631 (orná půda), 2634 (trvalý travní 
porost), 2635 (ostatní plocha), 2636 (orná půda), 2637 (orná půda), 2638 (trvalý travní 
porost), 2639 (trvalý travní porost), 2640 (orná půda), 2641 (ostatní plocha), 2642 (orná 
půda), 2643 (ostatní plocha), 2644 (ostatní plocha), 2645 (vodní plocha), 2646 (trvalý travní 
porost), 2647 (trvalý travní porost), 2651 (trvalý travní porost), 2652 (ostatní plocha), 2653 
(ostatní plocha), 2660 (ostatní plocha), 2664 (ostatní plocha) v katastrálním území Vraclav; 
na pozemcích označených jako parc. č. 10240 (vodní plocha), 10291 (trvalý travní porost), 
10295 (orná půda), 10296 (ostatní plocha), 10301 (orná půda), 10302 (ostatní plocha), 
10311 (orná půda), 10312 (ostatní plocha), 10313 (orná půda), 10314 (orná půda), 10369 
(orná půda), 10370 (orná půda), 10371 (orná půda), 10372 (orná půda), 10373 (orná půda), 
10380 (orná půda), 10381 (orná půda), 10390 (ostatní plocha), 10392 (orná půda), 10393 
(ostatní plocha), 10394 (orná půda), 10396 (orná půda), 10397 (orná půda), 10398 (orná 
půda), 10399 (orná půda), 10400 (orná půda), 10401 (orná půda), 10402 (orná půda), 10404 
(orná půda), 10405 (orná půda), 10407 (orná půda), 10408 (orná půda), 10409 (orná půda), 
10410 (orná půda), 10416 (orná půda), 10417 (orná půda), 10418 (orná půda), 10419 (orná 
půda), 10420 (orná půda) v katastrálním území Vysoké Mýto; na pozemcích označených 
jako parc. č. 211/1 (orná půda), 211/2 (orná půda), 211/3 (orná půda) 211/4 (orná půda), 212 
(orná půda), 224 (orná půda), 231 (orná půda), 232 (orná půda), 234 (orná půda), 236/1 
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(orná půda), 236/2 (orná půda), 241 (orná půda), 243/10 (orná půda), 244/9 (lesní pozemek), 
244/10 (trvalý travní porost), 246 (orná půda) 248 (lesní pozemek), 250 (lesní pozemek), 251 
(trvalý travní porost), 252/1 (zahrada), 254/1 (lesní pozemek), 254/3 (lesní pozemek), 254/4 
(trvalý travní porost), 256/1 (orná půda), 256/2 (orná půda), 256/3 (trvalý travní porost), 256/6 
(zahrada), 256/7 (trvalý travní porost), 256/9 (zahrada), 256/14 (trvalý travní porost), 256/15 
(trvalý travní porost), 256/17 (orná půda), 261/2 (ostatní plocha), 263 (orná půda), 269/21 
(orná půda), 269/32 (vodní plocha), 269/36 (ostatní plocha), 269/38 (vodní plocha), 269/45 
(vodní plocha), 269/46 (ostatní plocha), 269/47 (vodní plocha), 269/48 (vodní plocha), 269/54 
(ostatní plocha), 269/55 (ostatní plocha), 269/60 (vodní plocha), 269/61 (vodní plocha), 
269/69 (orná půda), 269/70 (orná půda), 269/71 (orná půda), 269/73 (orná půda), 269/74 
(orná půda), 269/75 (orná půda), 269/76 (orná půda), 269/77 (orná půda), 269/78 (orná 
půda), 269/79 (orná půda), 269/82 (orná půda), 269/83 (orná půda), 269/84 (orná půda), 
269/86 (orná půda), 269/91 (orná půda), 269/92 (orná půda), 269/93 (orná půda), 269/94 
(orná půda), 269/95 (orná půda), 269/96 (orná půda), 269/97 (orná půda), 269/98 (vodní 
plocha), 269/99 (vodní plocha), 279 (trvalý travní porost), 288/1 (orná půda), 288/6 (orná 
půda), 288/7 (orná půda), 288/8 (orná půda), 288/12 (orná půda), 301/1 (ostatní plocha), 308 
(orná půda), 311/2 (ostatní plocha), 312 (ostatní plocha), 313 (trvalý travní porost), 314 
(ostatní plocha), 318/1 (orná půda), 318/2 (orná půda), 319 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Janovičky u Zámrsku; na pozemcích označených jako parc. č. 461/4 (orná půda), 
461/13 (orná půda), 461/14 (orná půda), 461/15 (orná půda), 461/16 (orná půda), 461/60 
(orná půda), 468/1 (orná půda), 468/2 (orná půda), 468/3 (orná půda), 468/4 (orná půda), 
468/5 (orná půda), 468/6 (orná půda), 468/7 (orná půda), 468/8 (orná půda), 468/9 (orná 
půda), 468/10 (orná půda), 468/11 (orná půda), 468/13 (orná půda), 468/14 (orná půda), 
468/15 (orná půda), 470 (orná půda), 471 (orná půda), 472 (orná půda), 473/1 (orná půda), 
474 (orná půda), 475 (orná půda), 476 (orná půda), 500/4 (lesní pozemek), 500/23 (lesní 
pozemek), 500/26 (orná půda), 500/31  (orná půda), 500/32 (orná půda), 500/33 (orná půda), 
500/34 (orná půda), 500/35 (orná půda), 500/36 (orná půda), 500/37 (orná půda), 500/38 
(orná půda), 500/39 (orná půda), 500/44 (orná půda), 500/45 (orná půda), 500/48 (orná 
půda), 500/49 (orná půda), 500/50 (orná půda), 518 (orná půda), 519 (orná půda), 523/1 
(orná půda), 523/2 (orná půda), 523/3 (orná půda), 523/4 (orná půda), 523/5 (orná půda), 
524 (orná půda), 526 (orná půda), 528/1 (orná půda), 528/2 (orná půda), 528/3 (orná půda), 
617/1 (orná půda)), 617/2 (orná půda), 629 (orná půda), 635 (orná půda), 640 (orná půda), 
641 (orná půda), 647 (orná půda), 652 (orná půda), 653/1 (orná půda), 653/2 (orná půda), 
654/2 (orná půda), 655 (orná půda), 663 (lesní pozemek), 666 (lesní pozemek), 667 (orná 
půda), 668 (orná půda), 670 (orná půda), 672 (orná půda), 675 (orná půda), 676 (orná půda), 
677/1 (lesní pozemek), 677/2 (lesní pozemek), 678/2 (ostatní plocha), 678/3 (trvalý travní 
porost), 680 (orná půda), 681 (orná půda), 683 (orná půda), 684/1 (orná půda), 685/1 (orná 
půda), 685/2 (orná půda), 694/28 (orná půda), 694/30 (orná půda), 845 (ostatní plocha), 
853/1 (vodní plocha), 853/5 (vodní plocha), 853/6 (vodní plocha), 853/7 (vodní plocha), 853/8 
(vodní plocha), 853/10 (vodní plocha), 857/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Zámrsk; 
na pozemcích označených jako parc.č. 333 (orná půda), 342 (orná půda), 343 (orná půda), 
350 (orná půda), 351 (orná půda), 352 (orná půda), 353 (orná půda), 360 (orná půda), 361/1 
(orná půda), 365/1 (ostatní plocha), 371 (ostatní plocha) v katastrálním území Opočno nad 
Loučnou; na pozemcích označených jako parc.č. 113/24 (orná půda), 114/1 (orná půda), 
114/6 (orná půda), 115/14 (orná půda), 116 (orná půda), 410/1 (ostatní plocha), 410/3 
(ostatní plocha), 432/4 (ostatní plocha), 432/5 (ostatní plocha), 514/69 (orná půda), 514/71 
(orná půda), 514/75 (orná půda), 514/76 (orná půda), 514/81 (orná půda), 514/82 (orná 
půda) v katastrálním území Ostrov (dále jen „předmětná stavba“). 

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť shora označený adresát je neznámého 
bydliště (na adrese uvedené v katastru nemovitostí se nezdržuje). 

Adresát si může zásilku vyzvednout u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
majetkového, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, v kanceláři č. 407 
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budovy C, č.p. 120, na Komenského náměstí, Pardubice, popřípadě předem kontaktovat 
oprávněnou úřední osobu o možnosti a způsobu vyzvednutí písemnosti (tel. 466026347,  
e-mail vladimir.balek@pardubickykraj.cz). 

Toto oznámení se vyvěšuje po dobu 15 dní, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou ve smyslu ust. § 25 ods. 2 správního řádu. 

 

V Pardubicích dne 07.12.2020. 

 

         „otisk úředního razítka“ 

 
         

Ing. Miroslav Vohlídal 
                                                                                 vedoucí odboru 

v z. Jan Klimeš 
vedoucí oddělení stavebního řádu 

 
 
 

Za správnost vyhotovení:  Vladimír Bálek, oprávněná úřední osoba 
 

 
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne:                                                          Sejmuto dne: 
 
 
Razítko orgánu a podpis oprávněného zástupce, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
rozhodnutí. 

 
 
Vyvěšení na úředních deskách (písemně i elektronicky): 
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92< 566 32 Vysoké Mýto 
Obec Ostrov, Ostrov 57, 538 63 Chroustovice 
Obec Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice 
Obec Trusnov, Trusnov 62, 534 01 Holice v Čechách 
Obec Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav 
Obec Zámrsk, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk 
 
Obdrží na vědomí: 
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, 
                                             566 01 Vysoké Mýto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice    Ústředna: +420 46 6026111    Fax: +420 46 6026220 
Internet: www.pardubickykraj.cz    E-mail: posta@pardubickykraj.cz    Úřední dny: pondělí a středa, 8 – 17 hod.  
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