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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Číslo jednací:
KrÚ 27754/2021
Spisová značka: SpKrÚ 25147/2021 ODSH OSH
Datum:

27.04.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4,
které zastupuje SATRA, spol. s r.o., IČ 185 84 209, Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
(dále jen "žadatel") podal dne 22.3.2021 žádost o změnu územního rozhodnutí Městského úřadu Vysoké
Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování ze dne 14.4.2020 pod sp.zn.MUVM/34872/2017, které
nabylo právní moci dne 23.12.2020, o umístění stavby :
Dálnice „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“.
Předmětem změny územního rozhodnutí je doplnění nového stavebního objektu:
Protihluková stěna vpravo v km 33,1 – 33,9
(dále jen „stavba") v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí;
na pozemku parc.č.460/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 464/3 (vodní plocha – koryto vodního toku
přirozené nebo upravené), 464/48 (orná půda), 479/3 (orná půda), 479/15 (orná půda), 479/16 (orná půda),
480 (orná půda), 484/6 (orná půda), 487/1 (orná půda), 494/1 (orná půda), 502 (orná půda), 509/1 (orná
půda), 512/1 (orná půda), 514 (orná půda), 517/1 (orná půda), 535/1 (orná půda), 535/6 (orná půda), 536
(orná půda), 539/3 (orná půda), 584/2 (trvalý travní porost), 585 (trvalý travní porost), 589/7 (trvalý travní
porost), 589/12 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 589/13 (trvalý travní porost),
591/2 (orná půda), 591/4 (orná půda), 739/3 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené),
747/7 (ostatní plocha – silnice) v katastrálním území Stradouň;
na pozemku parc.č.2626 (orná půda), 2627 (orná půda) v katastrálním území Vraclav.


Novostavba protihlukové zdi (dále jen „PHS“) je vyvolána výsledky Akustické studie, vypracovanou
pro projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (aktualizace 2020). PHS výrazně sníží
hlukovou zátěž obce Stradouň od provozu na dálnici, která bude situována cca 240 m od obce. PHS
je rozdělena na 5 dílčích úseků o celkové délce 778 m a výšce 4,5 – 5,0 m. PHS v trase - založení
PHS v trase na terénu bude na vrtaných pilotách, výplň PHS bude ze soklového panelu a výplňového
panelu, sloupky PHS budou železobetonové. PHS na mostě – PHS bude upevněna pomocí patní
desky a kotevního přípravku v římse mostu (stavební objekt SO 201 dle výše uvedeného územního
rozhodnutí), výplňové panely budou uloženy na soklové panely, výplň bude průhledná, sloupky PHS
budou železobetonové. S ohledem na délku PHS je vždy po max. 150 m navržen únikový otvor se
dveřmi.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o změně územního rozhodnutí.
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Toto řízení (změna územního rozhodnutí) je navazujícím řízením podle § 3 písm.g) zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí“). Stavební úřad v souladu s §184b zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) postupuje též
podle § 9b až 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Výše uvedená stavba Dálnice „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“ je součástí záměru „Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“, pro který bylo Ministerstvem životního prostředí dne 23.10.2012
pod č.j.73999/ENV/12 vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí dále vydalo dne 11.11.2016 pod č.j. 40 890/ENV/16 závazné stanovisko
k ověření souladu obsahu výše uvedeného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí s požadavky právních předpisů. Ministerstvo životního prostředí dále opatřením ze dne 20.12.2019
pod č.j. MZP/2018/710/550 prodloužilo platnost výše uvedeného stanoviska ze dne 23.10.2012 k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí do 20.12.2024.
Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „liniový zákon“). V souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o zahájení
řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným
orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství a dopravní obslužnosti (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm.b) stavebního zákona a v souladu s § 2e odst. 1 liniového zákona oznamuje podle § 87 odst. 1 a
odst. 2 stavebního zákona, v souladu s § 94 stavebního zákona a v souladu s § 184b stavebního zákona
zahájení řízení o změně územního rozhodnutí dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. Stavební
úřad v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona a s ohledem na mimořádná opatření v souvislosti s COVID
upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost
připomínky nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet
v kanceláři č. C321 Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti na adrese Komenského náměstí 120, Pardubice (v úřední dny
pondělí a středa od 8,00 – 11,00 hod. a od 13,00 - 17,00 hod., popřípadě na základě telefonické domluvy na
tel. č. 466 026 162 nebo na tel. č. 724 496 010 i v jiný dohodnutý termín). Z důvodu aktuálních mimořádných
opatření upozorňujeme na nutnost telefonické domluvy před plánovanou návštěvou krajského úřadu.
V souladu se zněním § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) mají účastníci územního řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.
Se všemi podklady bude možné se seznámit a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5-ti dnů od uplynutí
výše stanovené lhůty k podání námitek a připomínek. Tato lhůta již neslouží k podání námitek.
Informace o záměru stavby podle § 87 odst. 2 stavebního zákona a § 8 vyhlášky č.503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru (změně územního rozhodnutí) a o tom, že podal žádost o vydání
změny územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení řízení o změně územního
rozhodnutí, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby ukončení výše
uvedené lhůty pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek
veřejnosti. Informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí musí
obsahovat:
 identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
 předmět změny územního rozhodnutí s jeho stručnou charakteristikou,
 katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků,
 údaj, zda předmět řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí,
 upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a
jiné osoby uplatnit nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení o změně územního rozhodnutí, jinak
že se k nim nepřihlíží,
 údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.
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Součástí informace je grafické vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu řízení (změny
územního rozhodnutí) a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků
a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru.
Informace musí být vyhotovena tak, aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním
vlivům, nejméně o velikosti formátu A3.

Stavební úřad podle § 87 odst.2 stavebního zákona určuje místa pro vyvěšení informace o záměru v území, a
to :
 na úřední desce Obecního úřadu Stradouň, případně na jiné vhodné veřejně přístupné místo
v blízkosti Obecního úřadu Stradouň
 na úřední desce Obecního úřadu Vraclav, případně na jiné vhodné veřejně přístupné místo v blízkosti
Obecního úřadu Vraclav
Informace v souladu s § 9b odst.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí :
Stavební úřad spolu s oznámením o zahájení změny územního rozhodnutí zveřejňuje žádost o změnu
územního rozhodnutí a podává tyto informace :
 Do příslušné dokumentace pro změnu územního rozhodnutí lze nahlédnout na výše uvedeném místě.
 Předmět a povaha rozhodnutí : změna územního rozhodnutí na stavbu dálnice „D35 Ostrov – Vysoké
Mýto“, stavební objekt - Protihluková stěna vpravo v km 33,1 – 33,9 v katastrálním území Stradouň a
Vraclav.
 S dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování vlivu záměru na životní prostředí se lze seznámit
na portálu informačního systému EIA (záměr MZP136 : Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov –
MÚK Staré Město), https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136.
 Dle § 9b odst.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za
řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu (§ 144 správního řádu).
 Dle § 9c odst.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost v navazujícím řízení
uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení
o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí (viz výše). K připomínkám podaným po této lhůtě se
nepřihlíží.
 Dle § 9c odst.2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí správní orgán v odůvodnění svého
rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.
 Dle § 9c odst.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - Pokud se podáním písemného
oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění
informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem
navazujícího řízení též
a) dotčený územní samosprávný celek, nebo
b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 Dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčenou veřejností rozumí
právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního
jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání
nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o
navazujícím řízení podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo kterou
podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.
 Dle § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se stanoví tyto náležitosti podporující
podpisové listiny:
1) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se
uvede alespoň název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále
a) skutečnost, že listina je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se dotčená
veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení podle § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího
řízení, nebo
b) skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle § 9c odst. 4 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí.
2) Každá osoba podporující právnickou osobu podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa
pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv
navazující řízení k danému záměru zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující
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podpisové listiny je 18 měsíců od data uvedeného v záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba
platnosti podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující řízení přerušeno.
Dle § 9c odst.4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání proti rozhodnutí vydanému
v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
Dle § 9d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí
vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro
účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v
navazujícím řízení zkrácena. O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních
rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání
odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná
žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru
může dojít k závažným škodám na životním prostředí.
Dotčené orgány :
 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566
01 Vysoké Mýto
 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92,
Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí
125, 532 11 Pardubice
 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
125, 532 11 Pardubice
 Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
 Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
 Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100
10 Praha 10
 Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (sp.zn.109727/2021-1150-OÚZ-BR)
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03
Ústí nad Orlicí
 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí
nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti
2516, 530 48 Pardubice
 Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
 Obecní úřad Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice
 Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav

Poučení :
 Dle § 89 odst.2 stavebního zákona - k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
 Dle § 89 odst.3 stavebního zákona – účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které
překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
 Dle § 89 odst.4 stavebního zákona - obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo
osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem
řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
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Dle § 94 odst.1 stavebního zákona - návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad
v rozsahu této změny; platnost původního územního rozhodnutí není dotčena.
Dle § 94 odst.4 stavebního zákona – při změně územního rozhodnutí se použijí ustanovení o
územním řízení obdobně.
Dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník
současně pouze jednoho zmocněnce.
Dle § 36 odst.2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to
požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Dle § 36 odst.3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud
se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí vzdal.
Dle § 36 odst.4 správního řádu má účastník při jednání se správním orgánem právo na konzultace s
osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li
takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka
vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k
této námitce v řízení přihlédne.
Dle § 36 odst.5 správního řádu je účastník, jeho zástupce nebo podpůrce povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako
jeho oprávněného držitele.
Dle § 38 odst.1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v
případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu s
účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si
výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
Dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní
orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu
věci.
Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je
uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební
záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se
nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou
vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro
uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze
odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně
prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její
výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“. Dle § 17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - dálnice, jejich součásti, příslušenství a stavby
související jsou veřejně prospěšné.

otisk úředního razítka
Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Obdrží :
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona - žadatel (doručenky) :
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje SATRA, spol.
s r.o., Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn (doručenky) :
Obec Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a)
stavebního zákona)
Obec Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav
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účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých
má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
(doručenky) :
Pardubický kraj, zast. odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Mgr. Milan Cink, Veselá 499, 538 03 Heřmanův Městec
Pavel Cink, Vilová 325/6, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary
Ing. Libor Kopecký, Českých bratří 205, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Vladimír Masařík, Svojšovická 2832/6, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Jana Paloušová, Buchenwaldská 891/4, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Alena Plavcová, Lucemburská 2434/17, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Mgr. Jan Plavec, Mexická 692/2, Vršovice, 101 00 Praha 10
Alena Slezáková, nábřeží Krále Jiřího 765, 565 01 Choceň
Ján Štekr, 9. května 229, 747 31 Velké Hoštice
Milan Štekr, U Lesoparku 745/5, 357 31 Horní Slavkov
Richard Štekr, Nádražní 82, 435 21 Obrnice
Jana Dalecká, Rokycanova 654, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Eva Škorpíková, Městec 42, 538 63 Chroustovice
Jiří Košťál, Varšavská 238, Polabiny, 530 09 Pardubice
Zuzana Košťálová, Varšavská 238, Polabiny, 530 09 Pardubice
Olga Korečková, Kozojedy 73, 537 01 Lány
Ing. Jana Vojířová, Prosecká 681/119, Prosek, 190 00 Praha 9
Vlasta Nováková, Stradouň 54, 538 63 Chroustovice
Jiří Fuksa (1953), Stradouň 42, 538 63 Chroustovice
Tomáš Hermann, Stradouň 80, 538 63 Chroustovice
JUDr. Alena Nováková, Spojilská 1777, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zdeňka Kubíčková, U Potoka 748, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Libuše Motlová, Jožky Svobody 303, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Olga Haškovcová, Dušníky 56, 413 01 Roudnice nad Labem
Ing. Adéla Vágnerová, Skůry 15, 273 21 Hobšovice
Jiří Fuksa (1966), T. G. Masaryka 930, Litomyšl – Město, 570 01 Litomyšl
Eva Hermannová, Stradouň 80, 538 63 Chroustovice
neznámý účastník řízení podle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou
v souladu s § 2 odst.5 liniového zákona) :
Magdaléna Jirmásková, adresa i rodné číslo neznámé (věcné právo k pozemku parc.č.535/1 v k.ú.Stradouň,
na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn)
účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s § 87 odst.3 stavebního zákona se tito účastníci identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou) :
pozemek st.p.173; parc.č.460/7, 464/2, 464/4, 464/12, 464/13, 464/14, 464/39, 464/42, 464/40, 464/44,
464/47, 464/53, 469, 476/2, 479/1, 479/11, 479/12, 479/13, 479/18, 484/5, 501/1, 503, 507/1, 517/2, 521/1,
535/2, 535/5, 535/7, 539/2, 540/3, 540/4, 540/6, 586/1, 589/15, 589/16, 589/17, 590, 591/5, 591/7
v katastrálním území Stradouň;
pozemek parc.č.2620, 2621, 2630, 2631, 2636 v katastrálním území Vraclav.
dotčené orgány (doručenky):
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké
Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto –
Město, 566 01 Vysoké Mýto
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (sp.zn.109727/2021-1150-OÚZ-BR)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí,
Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
Obecní úřad Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice
Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav
k vyvěšení na úřední desce :
-

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Obecní úřad Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice
Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad
Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství a dopravní obslužnosti s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní
účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Přílohy :
- kopie žádosti o vydání změny územního rozhodnutí
- situační výkres
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

oprávněná úřední osoba Iveta Hanušová
466026162
iveta.hanusova@pardubickykraj.cz
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