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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

o zahájení  územního řízení

Dne 20.09.2020 podal Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11  
Pardubice, zastoupen na základě plné moci ze dne 18.10.2021 společností OPTIMA, spol. s r. o., IČ 
15030709, Žižkova 738, 566 01  Vysoké Mýto (dále jen „žadatel“),  žádost na vydání  rozhodnutí o 
umístění stavby pod názvem – „Modernizace silnice II/311 Horní Čermná – Mistrovice“, 
v katastrálním území Mistrovice nad Orlicí, Bystřec, Dolní Čermná a Horní Čermná. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení.

K provedení správního řízení a vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu  byl Krajským úřadem 
Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, 532 11  Pardubice, dopisem ze dne 
30.06.2022 pod č. j. KrÚ-54525/2022/OMSŘI/Kš-urč., stanoven odbor výstavby a ŽP Městského 
úřadu Jablonné nad Orlicí.

Stavba se nachází na těchto pozemcích 

Katastrální území Mistrovice nad Orlicí:

parc. č. 1288/1 (ost. plocha), 408/4 (ost. plocha), 1288/2 (ost. plocha), 408/1 (ost. plocha), 1140/2 (ost. 
plocha), 1286/2 (ost. plocha), 1140/5 (ost. plocha), 1288/10 (ost. plocha), 1288/3 (ost. plocha), 1288/9 
(ost. plocha), 1288/8 (ost. plocha), 1288/4 (ost. plocha), stp. č. 340 (zastavěná plocha a nádvoří), stp. 
č. 339 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1314 (ost. plocha), stp. č. 336 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 1313 (ost. plocha), 1139/1 (trvalý travní porost), 1288/5 (ost. plocha), 1288/7 (ost. 
plocha) 1282/6 (vodní plocha) 

Katastrální území Bystřec:

parc. č. 3746/4 (vodní plocha), 2550/1 (ost. plocha), 2550/3 (ost. plocha), 3630 (ost. plocha), 2550/4 
(ost. plocha), 2550/5 (ost. plocha), 3751/2 (ost. plocha), 2554/15 (ost. plocha) 2554/2 (ost. plocha), 
2549/11 (ost. plocha) 2549/4 (ost. plocha), 2549/9 (ost. plocha), 2549/10 (ost. plocha), 2554/4 (ost. 
plocha), 2554/8 (lesní pozemek),  3629/1 (ost. plocha), 2546/5 (ost. plocha), 2549/5 (ost. plocha), 
2546/2 (ost. plocha), 2548/1 (lesní pozemek), 3629/3 (ost. plocha), 2546/26 (ost. plocha), 2554/3 
(lesní pozemek), 2546/18 , 2546/24 (ost. plocha), 2546/19 (ost. plocha), 2546/22 (ost. plocha), 
2546/25 (ost. plocha), 2546/20 (ost. plocha), 2564/1 (lesní pozemek), 2564/21 (ost. plocha), 2546/13 
(ost. plocha), 2546/4 (ost. plocha), 3628/1 (ost. plocha), 2545/1 (trvalý travní porost), 2545/3 (trvalý 
travní porost), 2546/23 (ost. plocha), 2544/3 (trvalý travní porost), 3624/1 (ost. plocha), 2538/1 
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(zahrada), 2514/2 (trvalý travní porost), 2533 (zahrada), 2513/1 (trvalý travní porost), 2514/1 (trvalý 
travní porost), 3624/6 (ost. plocha), 3624/4 (ost. plocha), 3624/2 (ost. plocha), 2546/7 (ost. plocha), 
2518/1 (zahrada), 3688/7 (ost. plocha), 2530 (zahrada), 3658/1 (ost. plocha), 3658/2 (ost. plocha), 
2520/1 (trvalý travní porost) stp. č. 464 (zastavěná plocha a nádvoří), 2519 (trvalý travní porost), 
3688/1 (ost. plocha), 3688/5 (ost. plocha), 2516 (zahrada), 3748/1 (vodní plocha), 2422 (trvalý travní 
porost), 2421 (zahrada), 2439/1 (zahrada), stp. č. 258 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3748/2 
(ost. plocha), 2439/2 (trvalý travní porost), 2440 (zahrada), 2442 (zahrada), 2443/7 (zahrada) 2447 
(ost. plocha), 3688/6 (ost. plocha), 2423 (zahrada), 2438/1 (zahrada) 2438/1 (trvalý travní porost), 
2438/4 (trvalý travní porost), 2438/3 (ost. plocha), 2453 (trvalý travní porost), 2448 (trvalý travní 
porost), 3616/1 (ost. plocha), 2451 (trvalý travní porost), 2457 (orná půda), 2452 (trvalý travní porost), 
2402/6 (trvalý travní porost, 2401 (trvalý travní porost), 2400 (trvalý travní porost), 2402/7 (trvalý 
travní porost), 2461/8 (orná půda), 2402/2 (trvalý travní porost), 2398/2 (trvalý travní porost), 2402/4 
(ost. plocha), 2402/10 (trvalý travní porost), 2402/16 (ost. plocha), 2402/3 (trvalý travní porost), 
2402/17 (trvalý travní porost), 2392/1 (lesní pozemek), 2392/2  (lesní pozemek), 2387/1 (trvalý travní 
porost), 2385/10 (orná půda), 2389/2 (trvalý travní porost), 2388 (trvalý travní porost), 2389/6 (trvalý 
travní porost) 2389/5 (trvalý travní porost), 2385/12 (orná půda), 2387/6 (ost. plocha), 2529 (trvalý 
travní porost), 3616/2 (zahrada), stp. č. 257 (zastavěná plocha a nádvoří),  

Katastrální území Dolní Čermná:

parc. č. 8590 (lesní pozemek), 8674 (ostatní plocha), 8411 (orná půda), 8413 (orná půda), 8416 (ost. 
plocha), 8618  (lesní pozemek), 8673 (ost. plocha), 8485 (orná půda), 8479 (orná půda), 8486 (orná 
půda),

Katastrální území Horní Čermná:

parc. č. 7913 (orná půda), 7883 (orná půda), 7891 (orná půda), 7992 (ost. plocha), 7998 (ost. plocha), 
7834 (orná půda), 7832 (orná půda), 7835 (zahrada), 7887 (orná půda), 7831 (orná půda), 7997 (ost.  
plocha), 8040 (ost. plocha), 7819 (orná půda), 7825 (ost. plocha), 7816 (zahrada), 7736 (orná půda), 
7734 (orná půda), 7737 (orná půda), 7815 (orná půda), 8001 (ost. plocha), 7529 (orná půda), 8002 
(ost. plocha), 7522 (orná půda), 7521 (orná půda), 7518 (trvalý travní porost), 7995 (ostatní plocha), 
7352 (trvalý travní porost), 7344 (trvalý travní porost), 7337 (trvalý travní porost), 7324 (orná půda), 
7515 (orná půda), 7514 (orná půda), 7513 (orná půda), 7322/7 (trvalý travní porost), 7326 (zahraa), 
7327 (orná půda), 7447 (zahrada), 7442 (trvalý travní porost), 7322/6 (trvalý travní porost), 7322/9 
(trvalý travní porost), 7322/4 (trvalý travní porost), 7322/3 (trvalý travní porost), 4221/4 (ost. plocha), 
903/2 (orná půda), 903/3 (orná půda), 3911/9 (zahrada), 3905/1 (ostatní plocha), 855 (zahrada), 3910/1 
(ostatní plocha) 

Popis stavby
Stavba je rozdělena na následující objekty:
SO 001 Příprava staveniště
SO 101 Silnice 11/3 1 1
SO 102 Okružní křižovatka
SO I IO Chodník Bystřec (investor obec)
SO 190 Dopravně inženýrská opatření
SO 191 Objízdné trasy
SO 201 Most ev.č. 311-021
SO 202 Most ev.č. 311-022
SO 203 Opěrná zed' km 0.285-0,350
SO 204 Opěrná zeď OK

SO 301 Obnova koryta vodního toku
SO 401 Kabelová trasa PK
SO 402 Veřejné osvětlení Bystřec
SO 403 Veřejné osvětlení Horní Čermná
SO 404 Přeložka ČEZ (není součástí PD)
SO 405 Přeložka vedení Cetin
SO 406 Přeložka vedení Cetin
SO 502 Přeložka plynu
SO 801 Vegetační úpravy

Jedná se o rekonstrukci silnice II/311. Začátek řešeného úseku je za mostním objektem ev. č. 311-020 
u konce města Jablonné nad Orlici, konec úseku je situován v místě křižovatky s místní komunikaci v 
obci Horní Čermná. Celková délka zájmového úseku je 5,942 m. Jedná se o liniovou stavbu 
procházející zastavěným i nezastavěným územím. Stavba nezmění charakter území. Modernizace 
silnice II/311 plně využívá stávající komunikaci.
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Stavba spočívá v modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky na kategorii S 7,5 se 
směrovým uspořádáním v obloucích. Je navržena dvoupruhová s šířkou vozovky na min.6,50 m. 
Jízdní pruhy 2 x 3,00 m, vodicí proužek 2 x 0,25 m, nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m. Návrhová 
rychlost 50-90 km/h.
V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných 
a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici. Součástí 
modernizace silnice bude rekonstrukce mostních objektů ev. č. 311-021 a ev. č. 311-022. 
Odvodňovací systém komunikace (propustky, dešťová kanalizace, uliční vpusti včetně přípojek, 
odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170, 
součásti modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního 
značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.). 
Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti a 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Modernizací silnice jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Technické řešení

SO 001 Příprava staveniště
Stavební objekt řeší přípravu staveniště jako umístění zařízení stavby. Tento objekt také řeší 
odstranění nevhodné vegetace. Pro zajištění modernizace silnice je také nutné smýcení stromů v 
profilu komunikace, případně v těsné blízkosti. Jedná se o kácení celkem 280 ks dřevin.

SO 101 Silnice II/311
Silnice II/311 je navržena v kategorii S 7,5/50, návrhová úroveň porušení Dl, třída dopravního zatížení 
IV ( průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel 101 — 500), celková délka 5942 m.
V rámci rekonstrukce bude upraveno stávající směrové a výškové vedení trasy. Základní příčný sklon 
je navržen střechovitý 2,5%. Minimální sklon zemní pláně je navržen 3%.
Provedena bude i úprava odvodňovacích příkopů přičemž návrh uvažuje strmější svahy než normové 
sklony příkopů. Svahy budou následně osety hydroosevem. V úsecích, kde dojde k výměně 
konstrukčních vrstev vozovky, a vyústění zemní pláně bude nad stávajícím terénem v menší výšce než 
0,20 m, bude provedena podélná drenáž. Součástí rekonstrukce silnice je i realizace propustků. Nově 
budou propustky provedeny z prefabrikovaných betonových trub o průměru DN 600/800, čela 
propustků, tam kde to terénní podmínky dovolují, budou ve sklonu min.  1:1,5 opevněna lomovým 
kamenem do betonu. Průtočné profily rekonstruovaných propustků jsou zachovány. Krajnice bude 
zpevněna asfaltovým recyklátem v tloušťce 100 mm a zhutněna 30 mm pod úroveň zpevnění. 
Obrubníky jsou navrženy betonové 1000* 150*25 0mm, případně přejezdné 1000* 150* 150  mm.

Napojení sjezdů
Nový návrh předpokládá úpravu hospodářských sjezdů. Výškově budou tyto sjezdy plynule navázány 
na nový povrch silnice II/311. Kryt sjezdů bude tvořit vyfrézovaný materiál ze silnice u nezpevněných 
sjezdů, v případě zpevněných sjezdů bude povrch z živičného krytu. U hospodářských sjezdů přes 
příkop budou doplněny propustky z plastových trub PP, SN 12. Tyto trouby budou o průměru DN 400 
vzhledem k výškovým parametrům příkopů. Čela propustků budou provedena jako šikmá ve sklonu 
min. 1:1.5, s opevněním lomovým kamenem do betonového lože.

Vjezdové brány
Dle požadavku PČR DI a zástupci obcí je navržen střední dělící ostrůvek „vjezdová brána” v km 2,160 
ve směru od Horní Čermné do Bystříčka. Ostrůvek bude nasvícen.

Dále je navržen střední dělící ostrůvek v km 5,800 při vjezdu do obce Horní Čermná Ostrůvek bude 
nasvícen.

SO 102 Okružní křižovatka

Dle požadavku PČR DI na úpravu stávající nevyhovující křižovatky je navržena nová okružní 
křižovatka.
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Vnější průměr okružní křižovatky 28,0 m, šířka jízdního pruhu 6,2 m, šířka pojížděného 
prstence 2,10 m. Obrubníky žulové 200*250 mm, výplň prstence dlažební kostky velké do 
maltového lože.
Z důvodu návrhu OK je nutná přeložka sítí CETIN (SO 406) a ČEZ (SO 404) a realizace žb. 
opěrné zdi (SO 204) a reprofilace vodního toku (SO 301).

SO 110 Chodník
Objekt řeší doplnění chodníku od okružní křižovatky po km 2.210.
Investorem je obec Bystřec.
Chodník je v části úseku od mostu (SO 202) veden podél nové opěrné zdi (SO 204)
- šířka min. 1,50m
- kryt betonová zámková dlažba
- bezbariérové úpravy kontrastní reliéfní dlažba

SO 190 Dopravně inženýrská opatření
Tento objekt řeší dopravní značení a opatření v době uzavření silnice II/311 k převedení 
dopravy na objízdné trasy.
Předpokládá se realizace stavby ve více etapách — předpoklad 3 etapy.
Etapa 1 : Mistrovice — Formplast;
Etapa 2 : Formplast — Bystříčko;
Etapa 3 : Bystříčko — Horní Čermná;

SO 191 Objízdné trasy
Navržené objízdné trasy je třeba před vlastním převedením dopravy lokálně zesílit, případně 
sanovat poruchy. 

SO 201 Most ev.č. 311-021
Stávající nosná konstrukce a spodní stavba je ve špatném stavu, rok postavení dle ML je 1936. 
Stávající mostní konstrukce nevyhovuje šířkovému uspořádání S 7,5 silnice II/311 a bude odstraněna. 
Stávající most je o dvou polích. Železobetonová nosná konstrukce je tvořena v obou polích 4 ks trámů 
o rozměru 320 x 850 mm a působí jako staticky prostá konstrukce. Na trámy je nadbetonovaná 
železobetonová deska mostovky.
Nový mostní objekt je navržen v přímé ose komunikace. Niveleta komunikace na mostě je navržena v 
klesání 0.5%. Příčný sklon povrchu komunikace je na mostě střechovitý a to 2.0%. Šikmost mostu je v 
tomto případě 720 .
Na železobetonovém desce bude navržena celoplošná izolace s pečetící vrstvou a živičný kryt. Na levé 
straně mostu ve směru staničení mostu je navržena chodníková římsa a zábradlí. Průtočný profil 
mostní konstrukce bude zachován. Střední pilíř bude odstraněn bez náhrady. Břehy budou zpevněny 
kamennou dlažbou na sucho.
Nová nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitá spřažená konstrukce beton beton s 
prefabrikovanými předem předpjatými nosníky MK-T a spřaženou železobetonovou monolitickou 
deskou. 
Spodní stavba mostu je navržena z monolitického železobetonu. Založení opěr je plošné. Opěry mostu 
jsou navrženy z monolitického železobetonu. Ve spodní části je rozšířený základ, následuje dřík s 
úložným prahem a závěrnou zídkou. Na závěrné zídce je uložena přechodová deska dl. 4m. Z dříku 
opěry jsou vyložena zavěšená křídla.
Na mostu je převedena vozovka navrhované komunikace v šířce 7,5 m, konstrukce římsy o šířce 0,8 
m.

SO 202 Most ev.č. 311-022
Stávající nosná konstrukce a spodní stavba je ve špatném technickém stavu. Stávající mostní 
konstrukce nevyhovuje na normovou zatížitelnost a bude odstraněna.
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Mostní objekt je navržen ve směrovém oblouku komunikace II/311. Niveleta komunikace na mostě je 
navržena ve stoupání 0,84 %. Příčný sklon povrchu komunikace je na mostě jednostranný a to 3,0 %. 
Šikmost mostu je v tomto případě 58°. Kolmá světlost mostu je 5,9 m, šikmá cca 7,0 m.
Průtočný profil mostní konstrukce bude zachován. Nový most je navržen jako železobetonová rámová 
konstrukce. Na železobetonovém rámu bude navržena celoplošná izolace s pečetící vrstvou a živičný 
kryt. Na levé straně mostu ve směru staničení mostu je navržena chodníková římsa a zábradlí. Dno 
koryta bude zpevněno lomovým kamenem na sucho, suché břehy budou zpevněny kamennou dlažbou 
do betonového lože.

Po dobu výstavby mostu bude na levé straně umístěna provizorní lávka pro chodce šířky 1,5 m a délky 
cca 8 m.

SO 203 Opěrná zeď km 0,285-0,350
Z důvodu špatného stavu stávající kamenné zdi a rozšíření komunikace na požadovaný profil je v 
úseku km 0,285 - 0,350 navržena železobetonová zeď se svodidlem. Výška zdi 2,5 – 3,0 m. Šířka 
římsy 0,8 m.

SO 204 Opěrná zeď OK
Z důvodu navržené okružní křižovatky a tím rozšíření komunikace je v úseku od mostu ev. č. 311-022 
po autobusovou zastávku navržena železobetonová zeď' se zábradlím. Výška zdi 2,0 m. Šířka římsy 
0,5 m.

SO 301 Obnova koryta vodního toku
Z důvodu kompletní rekonstrukce mostu (SO 202), navržené okružní křižovatky a tím stavby opěrné 
zdi (SO 204) je nutná obnova koryta vodního toku v dotčeném úseku délky cca 75 m. Tvar i průtočný 
profil koryta vodního toku zůstává zachováno, koryto toku se navrací do původní polohy, dle katastru. 
Dno koryta šířky cca 3,0 m bude vyskládané z lomového kameniva na sucho. Břehy koryta budou 
zpevněny lomovým kamenivem do betonu a vyspárované maltou. 

SO 401 Kabelová trasa PK
Kabelová trasa vedená v krajnici je navržena jako chráničky 3x HDPE 40/33 mm pro umístění 
vysokorychlostní sítě, která bude sloužit pro potřeby vlastníka silnice a jedná se o příslušenství silnice 
dle Š 13, bod e) a i), a Š 14, bod 3 zákona 13/1997 Sb. V případě průchodu kabelové trasy pod 
zpevněnou plochou se uloží do rýhy chránička KOPOFLEX 110/94 se zatahovacím lankem. V případě 
průchodu kabelové trasy římsou mostu nebo propustku bude kabelová trasa uložena do předem 
připravené chráničky v římse a to 3x HDPE 50/41 mm. V případě křížení chráničky s železniční 
dráhou bude chránička umístěna 2,5 m hluboko pod dráhou, mimo železniční přejezd — cca 27 m od 
křížení silnice a dráhy. Toto křížení se provede protlakem pod železničním tělesem. Trasa chráničky je 
v situaci vyznačena fialovou přerušovanou čárou. Přesná trasa chráničky pro optické kabely bude 
určena v dalším projektovém stupni.

SO 402 Veřejné osvětlení Bystřec
Na základě požadavku PČR DI bude navržený dělící ostrůvek a okružní křižovatka nasvíceny. Kabel 
veřejného osvětlení bude napojen na stávající trasu VO. Výpočet nasvětlení a přesné určení svítidel je 
řešeno v tomto objektu.

SO 403 Veřejné osvětlení Horní Čemná
Na základě požadavku PČR DI bude navržený dělící ostrůvek nasvícen. Kabel veřejného osvětlení 
bude napojen na stávající trasu VO. Výpočet nasvětlení a přesné určení svítidel je řešeno v tomto 
objektu.

SO 404 Přeložka ČEZ
Jde o přeložku nadzemního vedení NN z důvodu realizace okružní křižovatky. Prakticky se jedná o 
připojení budovy č. p. 47. Předpokládá se umístění kabelu do země. Tento objekt není součástí této 
PD. ČEZ Distribuce, a. s.,  řeší PD samostatně.

SO 405 Přeložka vedení Cetin
Jde o přeložku podzemního sdělovacího kabelu v délce 110 m v km 1,695-1,810.
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Kabel bude přesunut mimo navržený příkop.

SO 406 Přeložka vedení Cetin
Jde o přeložku nadzemního sdělovacího kabelu z důvodu realizace okružní křižovatky. Předpokládá se 
umístění kabelu do země.

SO 502 Přeložka plynu
Jde o přeložku plynovodního potrubí v délce cca 73 m v km 5,760 – 5,833 z důvodu navrženého 
středního dělícího ostrůvku. Potrubí bude umístěno mimo navržený příkop.

SO 801 Vegetační úpravy
Pro zajištění modernizace silnice je nutné smýcení stromů v profilu komunikace. Za smýcené stromy 
je nutná náhradní výsadba, kterou řeší tento objekt. Náhradní výsadba bude  umístěna na pozemcích 
investora na vnější straně příkopu. Náhradní výsadba je navržena 1:1, tedy za jeden pokácený 
strom/keř, jeden vysazený strom/keř. V případě keřů je možno vysadit více kusů. Přesné rozmístění 
náhradní výsadby, včetně určení druhů, bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále jen „stavební zákon“), a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní 
jednání na den

02.02.2023 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec, 561 54  Bystřec 182

02.02.2023 (čtvrtek) v 13:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Čermná, 561 56  Horní Čermná 1

Podle §  89 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 
odst. 4 stavebního zákona, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti  musí být uplatněny 
nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději 
uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního 
jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky 
účastníků řízení  a připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

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 odstavci 4, se 
nepřihlíží

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 
může být  účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení 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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Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené 
(návštěvní dny Po a St 7.30 – 17.00 hod.) nebo po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní 
době úřadu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc dle ust. § 33 
správního řádu.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. 
a) a § 85 odst. 2 písm. a).

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo 
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 
tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje stavební úřad oznámení o 
zahájení řízení a další úkony v řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, postupem podle § 144 
odst. 6 správního řádu.

Na předmětnou stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

SDĚLENÍ

Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání 
rozhodnutí dne 11.06.2020, účastníci řízení mají možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 09.02.2022. Do podkladů je 
možné nahlédnout na stavebním úřadě v návštěvní dny pondělí a středa (7:30-11:30, 12:30-17:00 
hodin) nebo po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
v Jablonném nad Orlicí, Obecního úřadu Bystřec, Městyse Dolní Čermná a Obecního úřadu Horní 
Čermná. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: …………… Datum sejmutí: ....................

Podpis oprávněné osoby, Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení    potvrzující sejmutí
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Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci  dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
(doporučeně na dodejku)

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02  Pardubice (doručí se – OPTIMA spol. s r. o., 
Žižkova 738, 566 01  Vysoké Mýto)
Obec Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64  Jablonné nad Orlicí
Obec Bystřec, 561 54  Bystřec 182
Městys Dolní Čermná 76, 561 53  Dolní Čermná
Obec Horní Čermná, 561 56  Horní Čermná 1

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci  dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: 
(doporučeně na dodejku)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 533 53  Pardubice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 - Žižkov
M – Silnice, a. s., Husova 1697, 530 03  
Pardubice
Jiří Doleček, Mistrovice 56, 561 64  Jablonné 
nad Orlicí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 
951/8, 500 03  Hradec Králové
Hana Pauková, Mistrovice 235,  561 64  
Jablonné nad Orlicí
Marta Shejbalová, 561 54  Bystřec 44
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00  Praha 1
Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá 359, 664 04  
Mokrá – Horákov
Jiří Vaníček, 561 54  Bystřec 296
Alena Vaníčková, 561 54  Bystřec 296
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 
1106/19, 500 08  Hradec Králové
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa 
Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01  
Lanškroun
Formplast Purkert Invest s. r. o., 564 64  
Bystřec 427
Ing. Josef Vaníček, 561 54  Bystřec 478
Petr Vaníček, 561 54  Bystřec 323
Jan Krátký, 561 54  Bystřec 298 (doručí se – 
Mgr. Jan Krátký, advokát, náměstí Míru 14, 
293 01  Mladá Boleslav)
Milan Hricina, 561 54  Bystřec 42
Miroslav Seidlman, 5661 54  Bystřec 40
Martin Shejbal, 561 54  Bystřec 251
Jaromír Buber, 561 54  Bystřec 41
Václav Špaček, 561 65  Jamné nad Orlicí 249
Milena Špačková, Vlčkovice 44, 503 27  
Praskačka
Ladislav Petřík, 561 54  Bystřec 50
Stanislava Petříková, 561 54  Bystřec 50
Věra Adlafová, 503 23 Boharyně 43
Jan Hrdina, Školní 269, 373 44  Zliv

Jaroslav Hrdina, Homyle 51, 503 15  Boharyně
Josef Hrdina, Palachova 1129/17, 500 12  
Hradec Králové
Zdeněk Hrdina, 503 65  Kosičky 69
Vlasta Kubišová, 503 23  Boharyně 8
Marie Samková, Trnava 42, 503 15  Boharyně
Luboš Hrdina, 561 53  Dolní Čermná 466
Václav Tejkl, 561 54  Bystřec 38
Dana Tejklová, 561 54  Bystřec 38
Jaroslav Křivohlávek, Komenského náměstí 
225, 549 31  Hronov
Bohuslav Pecháček, 561 53  Dolní Čermná 330
Josef Šilar, 561 53  Dolní Čermná 191
Oldřich Jirásek, 561 53  Dolní Čermná 339
Bohuslav Jirásek, Bedřicha Smetany 758, 
563 01  Lanškroun
Miloslav Jirásek, Vančurova 64, 563 01  
Lanškroun
Ing. Jan Šilar, 569 66  Jarošov 20
Hana Šilarová, 561 53  Dolní Čermná 468
Tomáš Dušek, 561 56  Horní Čermná 192
Ing. Petr Hrdina, Nad Kapličkou 3121/18, 
100 00  Praha 10
Mgr. Zuzana Hrdinová, Nad Kapličkou 
3121/18, 100 00  Praha 10
BDM, spol. s r. o., 561 56  Horní Čermná 135
Ladislav Marek, 561 56  Horní Čermná 283
Aleš Coufal, 561 56  Horní Čermná 259
Marie Coufalová, 561 56  Horní Čermná 259
Ing. Ladislav Ježek, Na Vyhlídce 582, 561 64  
Jablonné nad Orlicí
Jana Lešikarová, 561 56  Horní Čermná 278
Ing. Josef Vávra, 561 56  Horní Čermná 208
Jarmila Vávrová, 561 56  Horní Čermná 208
MUDr. Kristýna Brábníková Marešová, 
Brdičkova 1914/15, 155 00  Praha 5
Vojtěch Mareš, 561 56  Horní Čermná 243
Bedřich Marek, Jablonská 296, Orlice, 561 51  
Letohrad
Blanka Krátká, Dolní Třešňovec 87, 563 01  
Lanškroun
Petr Motl, 561 56  Horní Čermná 316
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Jan Marek, 561 56  Horní Čermná 242
Ing. Miroslav Šilar, 561 56  Horní Čermná 191
Pavlína Horáčková, Zborovská 1008, 563 01  
Lanškroun
Irena Šounová, Tyršova 355, 561 51  Letohrad
Ing. Jiří Hejl, 561 56  Horní Čermná 153
Anna Fabiánková, 561 56  Horní Čermná 324
Miroslav Doleček, 561 56  Horní Čermná 267
Zdenka Dolečková, 561 56  Horní Čermná 267
Miroslav Šotola, 561 56  Horní Čermná 267
Lenka Šotolová, 561 56  Horní Čermná 267
Josef Šilar, 561 56  Horní Čermná 260
Marie Šilarová, 561 56  Horní Čermná 260
Hypoteční banka, a. s., Radlická 333/150, 
Radlice, 150 00  Praha 5
Zemědělská a. s., 561 54  Bystřec 41
České radiokomunikace, a. s., IČ 24738875, 
Skokanská 2117/1, 169 00  Praha 6 - Břevnov
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  
Děčín
CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 
190 00 Praha 9
Agentura logistiky, Regionální středisko 
vojenské dopravy Hradec králové, Velké 
náměstí 33, 500 01  Hradec Králové
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 
602 00 Brno
Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 
čp. 4, 561 64  Jablonné nad Orlicí
Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 
501 01 Hradec Králové
ČD – Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a, 
130 00  Praha 3
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, A. V. 
Šembery, 566 01 Vysoké Mýto

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci  dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
(veřejnou vyhláškou)

V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona se účastníci územního řízení podle § 85 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných 
veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem záměru. 

Účastníky řízení jsou vlastníci následujících pozemků a staveb:

Katastrální území Mistrovice nad Orlicí:
parc. č. 408/9, 1282/1, 408/2, 1283/3, 1139/2, stp. č. 410, parc. č. 1129/2, 1137/1, stp. č. 335, 
stp. č. 332, parc- č. 1137/8, 1140/8, stp. č. 333, parc. č. 1140/1, stp. č. 408, parc. č. 407/2, 
407/3, 407/4, 1286/3, 1288/6, stp. č. 343, stp. č. 345
Katastrální území Bystřec
stp. č. 787/1, stp. č. 787/2, parc. č. 3746/8, stp. č. 568, parc. č. 2586/20, 2586/25, 2554/1, 
2554/6, 2562/1, 2562/2, 2563, 2574/4, 2574/2, 2566/2, 3642/1, 2542, stp. č. 266, stp. č. 452, 
parc. č. 2541/2, 2539, stp. č. 453, parc. č. 2644, 3624/3, 2535, 3625/1, 2531, stp. č. 272, parc. 
č. 2528, stp. č. 276, stp. č. 275, parc. č. 2420/1, stp. č. 742, parc. č. 3749, 3605/3, stp. č. 256, 
parc. č. 2436, 2438/5, 2402/11, 2455, 2402/8, 2402/15, 2391/2, 2385/13, 2389/4, 2461/1, 
2461/4, 2464, 2399, 3607/1, 2459, 2456, 3614/3, 2449, 3613, 3614/2, 2484/1, 2482/2, 2443/1, 
2515/1, stp. č. 271, parc. č. 2546/6, 2518/2, 3624/5, stp. č. 268, parc. č. 2443/5, 2512/4, 
2512/2, 2538/2, 3626, 2543/2, 2543/1, 2546/12, 2544/9, 2544/8, 2545/2, 2546/27 stp. č. 755, 
stp. č. 750, parc. č. 2546/15, 2546/17, 2547, 3628/2, 2548/2, 2549/3, 2549/1, 2549/6, 3746/7, 
2549/7, 2549/8, 2549/2
Katastrální území Dolní Čermná
parc. č. 8677, 8410
Katastrální území Horní Čermná



č. j. JA/VYST/5318/2022/Va strana: 10

parc. č. 8030, 7877, 7884, 79893, 7999, 7892, 7894, stp. č. 631, parc. č. 7817, stp. 657, parc. 
č. 7530, 7526, 7524, 7519, 7993, 7991, 7457, 7878, stp. č. 572, parc. č. 7448, 854/1, stp. č. 
902, parc. č. 854/2, stp. č. 736, parc. č. 852/2, 3910/2, 856/2, 856/1, 856/5, 856/3, 856/4, 
900/8, 900/4, 3912/1, 7320, 7322/2, 7325, 7322/5, 7323, stp. č. 573, stp. č. 879, parc. č. 7336, 
7335, 7343, 7351, 7366, 7365, 7364, 7996, 7739, 7735, 7738, 7741, 7742, 7833, stp. č. 778, 
stp. č. 633, stp. č. 656

Dotčené orgány
(doporučeně na dodejku)

Obecní úřad Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64  Jablonné nad Orlicí
Obecní úřad Bystřec, 561 54  Bystřec 182
Úřad městyse Dolní Čermná 76, 561 53  Dolní Čermná
Obecní úřad Horní Čermná, 561 56  Horní Čermná 1
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01  Žamberk
- vodoprávní úřad
- orgán ochrany ovzduší
- orgán v oblasti nakládání s odpady
- orgán státní správy lesů
- orgán ochrany přírody a krajiny
- orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, 564 01  Žamberk
Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, náměstí J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun
- orgán ochrany přírody a krajiny
- orgán v oblasti nakládání s odpady
- orgán ochrany ovzduší
- orgán státní správy lesů
- vodoprávní úřad
Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí J. M. Marků 12, 563 01  
Lanškroun
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
Tychonova 1, 160 01  Praha 6
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad 
Orlicí, Smetanova 43, 562 01  Ústí nad Orlicí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, 
Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27  Ústí nad Orlicí
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, Komenského náměstí 
125, 532 11  Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00  Olomouc

Na vědomí

NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s., Havlíčkova 4481/44, 586 01  Jihlava
Úřad městyse Dolní Čermná, stavební úřad, 561 53  Dolní Čermná 76
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