
tel.: 465 461 558, e-mail: podatelna@jablonneno.cz ,  www.jablonneno.cz,  IČ 00278963, ID ds: m5kb6d

Městský úřad Jablonné nad Orlicí
odbor výstavby a  životního prostředí

nám. 5. května čp. 4,  561 64  Jablonné nad Orlicí

Č. j.: JA/VYST/0878/2023/Va
Spis. zn.: JA/VYST/3925/2022/Va/09-M/22
Počet stran:  33
Počet příloh/listů př.: 1

Vyřizuje: Hana Valentová, DiS.
                 oprávněná úřední osoba
Datum:    23. února 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu  Jablonné 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“), posoudil  podle § 84 až 90 stavebního zákona v územním řízení 
žádost Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice, zastoupeného na 
základě plné moci ze dne 18.10.2021 společností OPTIMA, spol. s r. o., IČ 15030709, Žižkova 738, 566 01  
Vysoké Mýto, ze dne 18.10.2021 o 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. 

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 životního prostředí  Městského úřadu Jablonné nad 
Orlicí.

Na základě toho zdejší stavební úřad

vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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.

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 
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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 (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 110 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.

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. 



č. j. JA/VYST/0878/2023/Va strana: 3

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.

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.
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. 
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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.
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 Čermná
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.



č. j. JA/VYST/0878/2023/Va strana: 5

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.
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.

Pro umístění stavby stavební úřad stanoví tyto podmínky

1) Stavba bude umístěna na 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 (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:
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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), 

jak je zakresleno a okótováno v koordinačních  situačních výkresech, které jsou nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

2) Stavba distribučního soustavy  v plynárenství spadá pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. f) 
bod  6. stavebního zákona a  nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

3) Stavba nadzemního a podzemního komunikačního vedení sítí elektronických komunikací spadá pod režim 
staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. f) bod  4. stavebního zákona a  nevyžaduje stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu.

4) Stavba veřejného osvětlení spadá pod režim staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. f) bod  8. stavebního 
zákona a  nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

5) Stavba bude provedena dodavatelsky, podnikatelským subjektem, který je oprávněn k provádění stavebních 
nebo montážích prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

6) Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby vlastníkům stavbou dotčených a sousedních nemovitostí 
nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem 
chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, poškozování majetku a 
k nepořádku na staveništi. 

7) Stavebník oznámí zahájení stavebních prací vlastníkům stavbou dotčených pozemků a vlastníkům 
sousedních nemovitostí, kteří mohou být stavbou dotčeni, a to minimálně 7 dní před zahájením prací. 

8) Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 
Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem. 

9) Při pracích spojených s prováděním stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, v platném znění, příslušné technické normy. 

10) Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) v platném znění, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, 
ČSN 33 4050 - Předpisy pro podzemní sdělovací vedení, ČSN 73 3050 - Zemní práce.

11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu práce 
zdraví při práci na staveništi, v platném znění, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, v platném znění.

12) Při provádění stavebních prací nesmí být na silnici skladován stavební ani výkopový materiál a vozovka 
nesmí být poškozována ani znečišťována. V případě znečištění musí být neprodleně proveden její úklid.

13) Po dokončení stavby bude výkop řádně zhutněn, pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního 
stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.

14) Zhotovitel stavby musí použít výhradně jen ty výrobky a materiály s takovými vlastnostmi, které po dobu 
předpokládané existence stavby, při běžné údržbě zaručí požadavky uvedené v § 156 stavebního zákona.

15) Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53  
Pardubice, ze dne  28.07.2022 pod zn.: SÚSPK/2022
1. Projektová dokumentace bude koordinována s projektem Správy a údržby silnic Pardubického kraje 

„II/311 Mistrovice, obnova komunikace", která se stane po vydání pravomocného stavební povolení 
součástí projektové dokumentace „Modernizace silnice II/311 Horní Čermná – Mistrovice“ ve stupni 
PDPS.

2. Vegetační úpravy a náhradní výsadba bude přednostně řešena na pozemcích Pardubického kraje, údržba 
náhradní výsadby bude po dobu záruky díla zajištěna jeho zhotovitelem a bude součástí rozpočtu stavby.

3. Dopravní a dělící ostrůvky budou navrženy v provedení s dlážděným krytem.
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4. Šíře napojení hospodářských sjezdů bude navržena v závislosti na jeho využívání (především zajištění 
bezproblémového průjezdu zemědělskou technikou).

5. Stávající a nové uliční vpusti jsou nebo budou napojeny do stávající dešťové kanalizace, proto bude 
prověřen její stavebně-technický stav nebo doloženo stanovisko jejího vlastníka, že je dotčená kanalizace 
stavebně-technický způsobilá, bez závad a min. po dobu 10 let není nutná její rekonstrukce.

6. V případě zjištění nevyhovujícího stavebně-technického stavu stávající kanalizace, do které je svedeno 
odvodnění pozemní komunikace, bude v rámci modernizace silnice navržena výstavba nové dešťové 
kanalizace a vlastník stávající nevyhovující kanalizace provede před modernizací silnice její rekonstrukci.

7. V případě navrženého zasakování srážkové vody z pozemní komunikace, bude v dalším stupni projektové 
dokumentace doložena vsakovací zkouška nebo geotechnický posudek, že zasakování je možné.

8. Osvětlení vjezdových bran bude součásti veřejného osvětlení příslušné obce, která zajistí jeho provoz v 
souladu s příslušnou ČSN a TP, vozovka na mostních objektech budou navržena třívrstvá, mostní objekt 
ev.č,311-022 bude navržen s jednostranným chodníkem v koordinaci se záměrem obce Bystřec na 
výstavbu chodníků v obci.

9. V dalším stupni PD budou ve spolupráci se SÚS PK určeny úseky objízdných tras, které bude nutné 
posoudit a případně homogenizovat před jejich využitím pro účely vedení objízdných tras. Po stavbě bude 
provedena opětovná prohlídka objízdných tras a označená poškozená místa budou dále stanoveným 
způsobem opravena.

10. Předložit další stupeň projektové dokumentace ke stanovisku, který bude v rámci výrobních výborů 
protokolárně projednán s vedoucím příslušného cestmistrovství a majetkové správy (v tomto případě Ústí 
nad Orlicí), dále pak se zástupcem technického úseku.

16) Budou dodrženy podmínky  závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, Pardubice, ze dne 01.07.2022 pod č. j. KrÚ 
55047/2022,jako orgánu podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů
1. Další fáze projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se vznesenými požadavky správců 

inženýrských síti, dotčených orgánů apod.
2. Před zahájením stavby bude dopravní situace projednána s příslušnými dotčeními orgány v dostatečném 

předstihu a to 45 dní.

17) Budou dodrženy podmínky kladného závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 563 01  Lanškroun, ze dne 20.06.2022 pod č. j. MULA 18187/2022
1. Stavební povolení předmětné stavby vydá příslušný speciální stavební úřad.
2. Dle ustanovení 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, vykonává působnost příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních 
komunikací Obecní úřad Horní Čermná.

3. Místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a  III. třídy, místních komunikacích a veřejně 
přístupných účelových komunikacích v ORP Lanškroun stanoví obecní úřad obce s rozšířenou 
působností (Město Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství). Dotčeným orgánem pro 
stanovení přechodné úpravy je policie. Žádost o stanovení místní úpravy provozu je nutno podat s 
dostatečným časovým předstihem před kolaudací stavby.

4. V případě, že stavbou inženýrských sítí bude dotčena silnice II/311 v k. ú. Horní Čermná, požádá 
stavebník u příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice za účelem 
umístění inženýrských sítí (Město Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství). K žádosti je 
třeba doložit souhlas vlastníka komunikace (Správa a údržba silnic Pardubického kraje) a situační 
plánek. Rozhodnutí bude vydáno po uhrazení správního poplatku.

5. Pokud by bylo třeba vybudovat nové napojení nebo upravit stávající napojení na II/311 v k. ú. Horní 
Čermná, stavebník požádá o vydání rozhodnutí o povolení napojení nebo jeho úpravy u příslušného 
silničního správního úřadu (Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství). Žádost 
bude doložená situačním plánkem, stanoviskem vlastníka pozemní komunikace a závazným 
stanoviskem Policie české republiky.

6. V průběhu stavby nebudou pozemní komunikace poškozovány ani znečišťovány.
7. Stavebník nebude bez předchozího povolení užívat pozemní komunikace jako skladiště výkopového, 

stavebního nebo jiného materiálu ani jako manipulační prostor pro mechanismy.

18) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Žamberk, odbor správní a dopravy, 
564 01  Žamberk, ze dne 12.07.2022 pod č. j. MUZBK-24890/2022
1. K žádosti o vydání územního rozhodnutí je nutné doložit veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být projektová 
dokumentace zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

2. Pokud by si stavební práce vyžádaly zvláštní užívání pozemní komunikace a stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích, požádá zhotovitel zdejší příslušný silniční úřad o vydání 
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rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a o stanovení přechodné úpravy provozu. Žádost bude 
doložena stanoviskem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje — DI Ústí nad 
Orlicí, souhlasem vlastníka pozemní komunikace a situačním plánkem.

19) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice II/311 pro umístění 
inženýrských sítí Městského úřadu Žamberk, odbor správní a dopravy, 564 01  Žamberk, ze dne 16.11.2022 
pod č. j. MUZBK-40989/2022.

20) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice II/311 pro umístění 
inženýrských sítí Městského úřadu Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, Lanškroun, ze dne 
14.11.2022 pod č. j. MULA 32267/2022

21) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 027  Ústí 
nad Orlicí, ze dne 29.06.2022 pod č. j. KRPE-54886-3/ČJ-2022-171106
1. Upravené křižovatky budou odpovídat ČSN 73 6102
2. Upravené napojení a sjezdy na silnici II. třídy budou odpovídat normě ČSN 73 6110.
3. Okružní křižovatka bude odpovídat technickým  podmínkám TP135 „Projektování okružních křižovatek 

na silnicích a místních komunikacích“.
4. Bude předložen další stupeň dokumentace pro stavební povolení.

22) Budou dodrženy podmínky souhlasu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického 
kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 027  Ústí nad Orlicí, ze 
dne 29.06.2022 pod č. j. KRPE-54886-3/ČJ-2022-171106, dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
1. Komunikace budou odpovídat ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a příslušným technickým podmínkám. Budou 

dodrženy podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

2. Chodníky, nástupní plochy a vjezdové brány budou bezvadně nasvícené veřejným osvětlením.
3. Bude předložen další stupeň dokumentace pro stavební povolení.

23) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, které 
vydal Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Žamberk, dne 30.06.2022 pod č. j. 
MUZBK-23856/2021/ZPZE-3/DIVJ/ZEM-S.092
• V terénu budou viditelně označeny hranice zájmového území a bude zajištěno jejich nepřekročení.  
• Před zahájením stavebních prací zajistí investor skrývku kulturní vrstvy zeminy podle zpracované 

bilance skrývky, a to pouze ze stávajících příkopů a svahů. V obci Bystřec se jedná o  pozemek parcelní 
č. 2530 (sejmuto cca 80 m2) a 2519  a dále v prostoru vjezdové brány před obcí Horní Čermná -  
pozemek parcelní č. 7322/4 (sejmuto cca 197 m2). Na zbývajících pozemcích se skrývka ornice nebude 
provádět, jelikož se zde kulturní vrstva půdy nenachází – jedná se o těleso stávající komunikace – 
pozemky jsou již historicky zpevněny. 

• Skrytá, zúrodnění schopná zemina sejmutá se stávajících příkopů a svahů o celkovém objemu cca 41,55 
m3 (cca 277 m2 x 0,15 m), bude zpětně použita k ohumusování stavby, terénním úpravám svahů a 
příkopů v katastrálním území Bystřec, Mistrovice nad Orlicí, Dolní Čermná, Horní Čermná.  

• O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy vede oprávněný ze souhlasu s odnětím 
zemědělské půdy protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či 
jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky a dělení na svrchní kulturní vrstvy a 
na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy (§ 14 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, v platném znění, dále jen vyhláška).  
Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebude v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) 
vydáváno rozhodnutí o odvodech. Jedná se o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 
pro stavbu dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.  

24) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí – souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které vydal Městský 
úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Žamberk, dne 01.12.2022 pod č. j. MUZBK-
42503/2022.

25) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí – souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které vydal Městský 
úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, Lanškroun, dne 21.09.2022 pod č. j. MULA 26494/2022.

26) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlasu podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,  k umístění stavby nebo 
využití území do 50 m od okraje lesa a se stavbou, která se zároveň dotkne pozemků určených k plnění 
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funkcí lesa Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01  Žamberk, ze dne 
13.09.2022 pod č. j. MUZBK-27857/2022
1. realizací výše uvedeného záměru nebude omezen provoz a činnost na lesních pozemcích parc. č. 404/3, 

404/4, 407/2, 410/1, 410/6, 413/13, 415/1, 1137/1, 1137/2, 1137/4, 1137/8, 1140/1, 1140/8 v kat. území 
Mistrovice nad Orlicí a na pozemcích parc. č. 2391/1, 2391/2, 2449, 2459, 2461/4, 2464, 2479, 2547, 
2548/2, 2554/1, 2554/6, 2562/2, 2563, 2597/1, 2392/1, 2392/2, 2548/1, 2554/3, 2554/8, 2564/1 v kat. 
území Bystřec. mimo plochy dočasně nebo trvale odňaté, 

2. provádět práce tak, aby na lesních pozemcích a v lesních porostech nedocházelo ke škodám, a tím k jejich 
destabilizaci, 

3. při provádění prací bude zajištěn přístup na okolní lesní pozemky, aby mohly být řádně obhospodařovány, 
4. dle 13 odst. 3 písm. d) lesního zákona budou při stavebních pracích použity vhodné technické prostředky, 

technologie a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny a budou provedena účinná opatření k 
zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí.

27) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska souhlasu podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění Městského úřadu 
Lanškroun, odbor životního prostředí, 563 01  Lanškroun, s umístěním stavby na lesním pozemku a 
s umístěním stavby do 50 m od okraje lesního pozemku, ze dne 23.06.2022 pod č. j. MULA 17966/2022
1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí 

lesa uvedených v 513 lesního zákona.
2. Výkopky zeminy ani jiný materiál nesmí být trvale ukládány na pozemky PUPFL.
3. Nedojde k žádnému kácení ani poškození stromů na lesních pozemcích ani na hranicích lesních 

pozemků. Provozem ani stavbou silnice nebude narušen či ohrožen kořenový systém lesních dřevin. V 
případě potřeby, vždy pouze po dohodě s příslušným revírníkem LČR s. p. nebo jiným příslušným 
odborným lesním hospodářem

4. Stavba bude umístěna v souladu a v rozsahu dle předloženého situačního zákresu, budou dodrženy 
všechny podmínky stanovené mezi investorem, vlastníky lesních pozemků a příslušným odborným 
lesním hospodářem.

5. Při realizaci musí být dodrženy požární předpisy, zvláště § 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů, zákaz některých činností v lese a v jeho ochranném pásmu do 50 
m.

6. Nebude znemožněn nebo omezen přístup na lesní pozemky a stavba bude viditelně označena.
7. Výjimka se uděluje na základě žádosti: Ing. Bohuslava Schejbala, jednatele spol. OPTIMA, s. r. o., 

Žižkova 738/1V, 566 01 Vysoké Mýto (na základě zmocnění). Žadatel je tímto upozorněn na 
skutečnost, že stavba „Modernizace silnice 11/311 Horní Čermná - Mistrovice”, není a nebude 
důvodem předčasného odtěžení nebo těžby dřevin na dotčených lesních pozemcích.

8. Vznikne-li současnému, nebo případně budoucímu vlastníku dotčeného lesního pozemku jakákoliv 
majetková újma z důvodu stavby nebo s ní spojené činnosti, je stavebník vlastníkovi lesního pozemku 
povinen tuto újmu nahradit.

9. MěÚ Lanškroun, odbor ŽP, LČR s. p. LS Lanškroun a OLH, ani ostatní současní či budoucí vlastníci 
výše uvedených dotčených lesních parcel v k. ú. Horní a Dolní Čermná, neodpovídají za případné 
škody způsobené lesním provozem nebo přírodními vlivy a živly (pád stromů, částí korun, větví, 
vývratů apod.)

28) Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Žamberk, 561 54  
Žamberk, ze dne 22.08.2022 pod č. j. MUZBK-29187/2022/CHAL
1. Orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona   č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a § 149 

odst. 1 správního řádu
- bude dbáno na omezování nadbytečné prašnosti při provádění stavebních prací (např. použitím 

vhodných pracovních strojů, kropením). Vozidla stavby a mechanizace musí být při výjezdu na 
veřejnou komunikaci řádně očištěny. Okolní komunikace budou v průběhu prací udržovány v 
čistotě.

2. Orgán ochrany přírody a krajiny
I. Souhlas se stavbou, která by mohla vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 

ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce v rámci výše uvedeného záměru 
„Modernizace silnice 11/311 Horní Čermná - Mistrovice"
Významnými krajinnými prvky v tomto konkrétním případě jsou:

vodní toky  Tichá Orlice (IDVT 10100023) na pozemku parc. č. 1282/6 v katastrálním území 
Mistrovice nad Orlicí a Bystřecký potok (IDVT 10185394) na pozemcích parc. č.  3746/4, 
3748/1 v katastrálním území Bystřec,
les na pozemcích parc. č. 2554/8, 2548/1, 2554/3, 2564/1, 2392/1 2392/2 v katastrálním  území 
Bystřec, dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

II. Souhlas dle 12 odst. 2 a 3 zákona ve věci umístění a povolení stavby, která by mohla snížit nebo změnit 
krajinný ráz pro stavbu „Modernizace silnice 11/311 Horní Čermná - Mistrovice” v katastrálním území 
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Mistrovice nad Orlicí a Bystřec, na území přírodního parku „Orlice” (v souladu s ustanovením článku 
III. odst. 2 písm. a) Nařízení Okresního úřadu Ustí nad Orlicí, kterým se zřizuje přírodní park 
„Orlice”), obec Mistrovice a Bystřec, okres Ustí nad Orlicí, kraj Pardubický.

Nedílnou součástí souhlasu orgánu ochrany přírody jsou následující podmínky:
- stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice 

11/311 Horní Čermná - Mistrovice” (zpracována v měsíci červenci 2022 se zakázkovým číslem 
4650-21-2, zodpovědným projektantem Ing. Bohuslavem Shejbalem, číslo autorizace ČKAIT 
0700216), 

- při realizaci stavby budou učiněna opatření k zamezení vniknutí látek zhoršujících kvalitu vody 
do toku a dále budou provedena účinná opatření k zabránění úniku látek do přírodního prostředí, 

- v případě provádění výkopových prací v kořenovém porostu, je nutno práce provádět ručně, 
nejmenší vzdálenost od paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny 
chránit před vysycháním, působením mrazu atd., a důsledně tedy dodržovat CSN 83 9061 
„Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích ”, 

- přebytečná vytěžená zemina, nepoužitá k zásypům a k terénním úpravám kolem stavby, bude 
odvezena na určené místo a nebude ukládána v korytě vodního toku a na pobřežních pozemcích, 

- v průběhu stavby ani během jejího užívání nebude docházet k poškození nebo ničení okolních 
významných krajinných prvků (lesy, vodní toky), 

- pozemky související se stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do přírodě 
blízkého stavu a bude proveden celkový úklid.

29) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku  - souhlasu 
podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 
Městského úřadu Lanškroun, odbor životního prostředí, 563 16  Lanškroun, ze dne 12.09.2022 pod č. j. 
MULA 25152/2022
1. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/311 Horní 

Čermná - Mistrovice.” v k. ú. Horní Čermná a Dolní Čermná, kterou zpracovala společnost OPTIMA 
spol. s r.o., Projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738, 566 0l Vysoké Mýto,  pod číslem 
zakázky 4650-21-2 v 7/2022.

2. Při realizaci záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin 
podle § 5 a 7 zákona. Při pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 
živočichů nebo ničení jejich biotopů.

3. Při výstavbě budou používané mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu a budou 
dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek.

4. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby 
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce (§ 4 odst. 2 
zákona).

5. Z preventivních důvodů je nutné provádět stavbu ve VKP mimo hlavní hnízdní období, kdy by 
docházelo k rušení ptáků hnízdících v okolí stavby (období duben až červen).

6. V případě, že bude na uvedené lokalitě zjištěn výskyt jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů, bude postupováno v souladu s 5 56 zákona tj. zažádáno o udělení výjimky ze zákazů u 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

30) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, Pardubice, ze dne 10.02.2023 pod č. j. KrÚ 
14190/2023/OŽPZ/ST

• Při nakládání s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto činnostech povinny se řídit pokyny 
osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny k zajištění bezpečnosti života, zdraví 
osob a ochrany majetku, (§ 22 odst. 11 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

• Při trhacích pracích jsou vlastníci nemovitostí, nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření 
k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně umístění výstražných nebo 
informativních tabulí, (§ 22 odst. 12 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

31) Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor 
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01  Praha 6, ze dne 27.06.2022 
pod sp. zn.: 134361/2022-1322-OÚZ-BR
- Při uzavírce silnice II/311 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 

týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření. Kontaktní osoba: 
Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, e-mail: obermajerovak@army.cz

32) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01  Ústí nad Orlicí, ze dne 13.07.2022 
pod č. j. KHSPA 11240/2022/HOK-UO

mailto:obermajerovak@army.cz
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1. K dalšímu stupni PD KHS požaduje předložení hlukové studie, která bude vycházet z aktuálního sčítání 
dopravní zátěže na komunikacích I/11, II/311, II/360, II/314, III/3141 a měření hluku v chráněném 
venkovním prostředí obytných objektů  nejblíže situovaných u komunikací III. třídy (1 objekt na každé 
komunikaci) a bude posuzovat navýšení hluku u chráněných objektů po celé délce objízdné trasy přes obec 
Verměřovice – silnice  č. III/3141, komunikací II. třídy přes obec Dolní Čermná a Horní Čermná – II/314, 
Letohrad – silnice II/360 a komunikace I. třídy Bredůvka – silnice I/11.

2. V případě překročení hygienických limitů pro hluk z dopravy budou v PD navržena protihluková opatření.

33) Budou dodrženy podmínky vyjádření správce Bystřeckého potoka – společnosti Lesy České republiky, s. p., 
Oblastní ředitelství Východní Čechy, Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové, ze dne 24.10.2022 pod 
č. j. LCR 947/005241/2022
Předložené návrhy řešení jednotlivých stavebních objektů budou doplněny o níže uvedené požadavky 
správce Bystřeckého potoka:
• Okružní křižovatka SO 102 včetně stabilizace souběžného koryta vodního toku

Stabilizace souběžného koryta vodního toku bude řešena ve dně rovnaninou na štět z lomového kamene 
(delší stranou kamene svisle) na sucho, o hmotnosti 200-500 kg a založením nejméně 0,4 pod niveletou 
dna, včetně zajištění příčnými stabilizačními pasy v pravidelných intervalech včetně závěrných pasů hl. 
0,8 m na začátku a konci upravovaného úseku. Břehy koryta vodoteče budou stabilizovány kamennou 
dlažbou do betonového lože tl. nejméně 15 cm.
Podélná stabilizace bude navazovat na opěrnou betonovou zeď pod chodníkem okružní křižovatky.

• SO 202 Most ev. č. 311-022
Úprava koryta vodního toku pod objektem upravovaného mostu bude zajištěna závěrnými betonovými 
pasy ve dně a stabilizace dna mezi pasy bude řešena dlažbou zlomového kamene do betonového lože tl. 
nejméně 0,20 m nebo kamennou rovnaninu z lomového kamene s kladením na štět o hmotnosti kamene 
200-500 kg.

• SO 401 Kabelová trasa PK
- kabelové vedení bude uloženo v chráničce a umístěné v římse mostu a dále v chráničce v objektu 

křižovatky za opěrnou zdí dle PD 
- prostorové uspořádání řešených objektů bude v souladu se zásadami pro křížení komunikací s 

vodním tokem dle ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními a s ČSN 7362201(Projektování mostních objektů) 

- navrženými úpravami v korytě vodního toku nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti 
vodních toků, nebude zmenšen průtočný profil a niveleta dna zůstane zachována 

- úpravy budou provedeny tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v úseku nad stavbou 
- bude zajištěna eliminace ukládání splavenin, upozorňujeme vlastníka propustků včetně souvisejících 

úprav na nutnost pravidelného čištění objektu
- vzhledem k charakteru navrženého technického řešení, umístěném v korytě přirozeného vodního 

toku, požadujeme, aby stavba včetně stabilizace břehů, dna a zajišťovacích stabilizačních prahů 
zůstala majetkem investora 

- v případě nutného kácení doprovodných dřevin bude investor postupovat dle platné legislativy
- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna 

stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace 
- při provádění stavebních prací na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, 

který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách, 
- plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou 

ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu
- vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., v platném znění 
- stavbou bude dotčen pozemek p. p. č. 3748 v k. ú. Bystřec ve vlastnictví ČR s právem hospodařit 

pro Lesy ČR, s. p., proto bude uzavřena nejpozději do doby vydání stavebního povolení nebo do 
ohlášení vodního díla smlouva o smlouvě budoucí s nájemním vztahem. Návrh smlouvy připraví k 
podpisu referent pro katastr, tel. Ing. Václav Köhler 724 623 810, po Vašem vyzvání na e-mail: 
vaclav.kohler@lesycr.cz Vzhledem k našim interním schvalovacím procesům učiňte výzvu v 
dostatečném předstihu. Po skončení prací bude doložen geometrický plán a bude jednáno o zřízení 
věcného břemene. Nájemní smlouva bude ukončena vkladem věcného břemene - do katastru 
nemovitostí, pokud stavebník neprokáže existenci zákonného věcného břemene. Náklady s 
vyhotovením GP, oceněním věcného břemene - služebnosti a vkladem do KN jdou k tíži 
oprávněného

- jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací před dokončením; 
k převzetí dokončených prací - kolaudaci.

34) Budou dodrženy podmínky  vyjádření společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03  
Hradec Králové, ze dne 27.07.2022
1. Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li 

zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní 
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množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme 
předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro 
vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová (495088708, stulcovap@pla.cz).

2. Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen 
vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání 
odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa (495088708, jansap@pla.cz).

3. Další stupeň PD (včetně podrobné výkresové dokumentace a rozsahu dotčení pozemku v majetku 
státu), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik) požadujeme předložit k vydání 
stanoviska.

35) Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106, 
500 08  Hradec Králové, Lesní správa Lanškroun, ze dne 02.08.2022 pod č. j. LCR 163/002065/2022
1. Investor se zavazuje uzavřít na pozemky trvale využité k výstavbě nájemní smlouvu na dobu výstavby, 

ukončenou uvedením pozemků do řádného stavu s ohledem na způsob užití a provést protokolární 
předání (předávací protokol bude vyhotoven investorem, popř. jeho oprávněným zástupcem). Smlouva 
o nájmu po dobu výstavby bude uzavřena před prvním vstupem na pozemky,

2. Všechny nemovité věci, které budou v rámci stavby použity dočasně, uvede investor po dokončení 
stavby na vlastní náklady do náležitého stavu,

3. Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání, a to podle interních předpisů LCR. V 
případě neexistence majetkoprávního vyrovnání s LCR je tento souhlas neplatný a investor se zavazuje 
bez náhrady k odstranění případně započatých prací a uvedení pozemků do původního stavu.

4. LČR souhlasí se vstupem pracovníků investora, projekčních a dodavatelských stavebních organizací na 
předmětné nemovité věci v nezbytném rozsahu za účelem provádění geodetických, inženýrských, 
stavebních prací a dalších činností s tím spojených.

5. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vznikne-li LČR 
majetková újma způsobená v důsledku výše uvedených činností je investor povinen LCR tuto újmu 
uhradit.

6. Termín zahájení a ukončení prací je nutno oznámit v dostatečném předstihu (minimálně 14 dnů) 
revírníkovi revíru č. 9 (Ing. Aleš Prokopec, tel.: 724 525 011) a prostřednictvím elektronické pošty 
lesnímu správci (Ing. Jana Trejtnarová, e-mail: jana.trejtnarova@lesycr.cz). 

- Upozorňujeme, že jakoukoliv stavební činnost nelze na PUPFL realizovat bez dočasného odnětí 
PUPFL, protože není výslovně vyjmenována v  15, bodu 3) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením výstavby 
investor zajistí dočasné odnětí z PUPFL na dotčených částech pozemků prostřednictvím státní správa 
lesů. Po ukončení výstavby investor zajistí trvalé odnětí PUPFL dotčených částí pozemků dle 
geometrického plánu, kterým bude zaměřena stavba. Geometrický plán na zaměření dokončené stavby: 
„Modernizace silnice II/311 Horní Čermná — Mistrovice” zhotoví investor (zajistí a uhradí zhotovení).

- Stavební ani jiný materiál nebude ukládán na PUPFL.
- Realizací výše uvedené akce nebude omezen provoz a činnost na PUPFL.
- Vlastníci výše uvedených pozemků neponesou žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou 

vzniknout lesním provozem, případně klimatickými vlivy (pád větví nebo částí korun, vývraty stromů 
apod.).

- Investor je povinen při realizaci předmětné stavby, co nejvíce šetřit práva vlastníků lesních pozemků a 
případný vstup na jeho pozemky mu oznámit v dostatečném předstihu. Vznikne-li vlastníkovi 
majetková újma způsobená v důsledku výše uvedených

36) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Obecního úřadu Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64  
Jablonné nad Orlicí ze dne 28.06.2022 pod č. j. 253/22/OU

1. K pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 1282/3, 407/4, 408/4, 1288/1 
v katastrálním území Mistrovice nad Orlicí za těchto podmínek
- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
- Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu
- Závazné stanovisko je platné 3 roky

2. Stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin povolených ke kácení.
- Žadatel o kácení vysází na pozemcích na katastru obce Mistrovice, na vlastní náklady dřeviny 

odpovídající množství nových stromů dle vlastního výběru.
- Výsadba bude konzultována s majiteli sousedních pozemků a Obecním úřadem Mistrovice, který 

v případě potřeby navrhne k výsadbě vhodné pozemky, nebo na žádost od  náhradní výsadby, uložené 
tímto závazným stanoviskem, upustí.

- Ke kolaudaci stavby bude předložen návrh umístění a konkrétního počtu náhradní výsadby 
odsouhlasený vlastníky sousedních pozemků a obcí Mistrovice.
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- Výsadba bude realizována nejpozději do + roku od kolaudace povolované stavby.

Současně se podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, ukládá žadateli následná péče o nově vysázené dřeviny a to po dobu pěti let od výsadby. 
Následná péče spočívá zejména v zálivce a náhradě případně uhynulých sazenic.  Rozhodnutí je platné 
3 roky od nabytí právní moci. Pokud po uplynutí této doby nedojde k pokácení dřevin, bude třeba 
požádat o nové povolení v souladu s platnými právními předpisy.

32) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Obecního úřadu Horní Čermná, 561 56  Horní Čermná, ze 
dne 29.07.2022 pod č. j. OÚHČ/0865/2022

1. K pokácení  81 ks uvedených v příloze závazného stanoviska v katastrálním území Horní Čermná za 
těchto podmínek
- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby
- Omezení doby kácení na dobu mimo období hnízdění ptactva (mimo měsíce duben až srpen)
- Závazné stanovisko je platné 2 roky

2. Stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin povolený ke kácení.
- Žadatel o kácení vysází na pozemcích na katastru obce Horní Čermná nebo Nepomuky, na vlastní 

náklady, 81 ks nových stromů dle vlastního výběru.
- Rostlinný materiál budou tvořit kvalitní kontejnerované nebo prostokořenné sazenice. Výsadba bude 

provedena nejpozději do 2 let od kolaudace stavby.
Současně se podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, ukládá žadateli následná péče o nově vysázené dřeviny a to po dobu pěti let od výsadby. 
Následná péče spočívá zejména v zálivce a náhradě případně uhynulých sazenic.  Rozhodnutí je platné 
2 roky od nabytí právní moci. Pokud po uplynutí této doby nedojde k pokácení dřevin, bude třeba 
požádat o nové povolení v souladu s platnými právními předpisy

37) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Obecního úřadu Bystřec, 561 54  Bystřec 182, ze dne 
05.09.2022 pod č. j. 251/2022, 

1. k pokácení 88 ks stromů a 2 skupin keřů, za těchto podmínek
- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu.
- Závazné stanovisko je platné 3 roky.

2. Stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin povolený ke kácení.
Žadatel o kácení vysází na pozemcích na katastru obce Bystřec, na vlastní náklady dřeviny - 81 ks 
nových stromů dle vlastního výběru.
Výsadba bude konzultována s majiteli sousedních pozemků, a Obecním úřadem Bystřec, který v 
případě potřeby navrhne k výsadě vhodné pozemky, nebo na žádost od náhradní výsadby, uložené tímto 
závazným stanoviskem, upustí
Ke kolaudaci stavby bude předložen návrh umístění náhradní výsadby odsouhlasený vlastníky 
sousedních pozemků a obcí Bystřec.
Výsadba bude realizována nejpozději do I roku od kolaudace povolované stavby.
Současně se podle 9 odst. I zákona ukládá žadateli následná péče o nově vysázené dřeviny a to po dobu 
pěti let od výsadby. Následná péče spočívá zejména v zálivce a náhradě případně uhynulých sazenic. 
Rozhodnutí je platné 3 roky od nabytí právní moci. Pokud po uplynutí této doby nedojde k pokácení 
dřevin, bude třeba požádat o nové povolení v souladu s platnými právními předpisy.

38) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Úřadu městyse Dolní Čermná, 561 53  Dolní Čermná 76,  o povolení 
k pokácení dřevin ze dne 30.08.2022, č. j. 580/2022/10/2022

39) V zájmovém území stavby dojde ke střetu s podzemním zařízením ve správě společnosti Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., tak jak vyplývá z vyjádření ze dne 08.10.2021   pod č.j. 
LA/VB/21/2939, ze dne LA/RM/21/3025  pod č. j. LA/RM/21/3025 a ze dne 05.08.2022 pod č. j. 
LA/RM/22/1815.

Podzemní vedení  vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení požívá právní ochranu dle zákona č. 
274/2001 Sb., v platném znění. Při střetu s tímto podzemním vedením je žadatel povinen projednat 
podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., 
pověřeného správou podzemní sítě.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na zaměstnance pověřeného správou 
podzemní sítě (dále ZSPS) společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., a to ve všech 
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případech, ve kterých zjistil, že jeho záměrem dojde  ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, 
kanalizace a elektrického kabelového vedení (dále jen PVS) nebo zasahuje do ochranného pásma PVS.

Pro označené území je ZSPS –  Radek Martinák, tel. +420 463 030 282 a Ing. Vilém Blümek, tel. 
+420 463 030 278.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení 
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
l . Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s. jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve 
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a 
kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na 
každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo 
podzemního elektrického kabelového vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné 
inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a. s. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nedodrží podmínky k umístění jiné 
inženýrské sítě nebo provádění zemních prací v ochranném pásmu PVS stanovené tímto vyjádřením, 
popř. následných písemných dohod jej upravující, dopouští se přestupku podle 32 a násl. zák. č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a místně příslušný vodoprávní úřad ve 
správním řízení mu může uložit pokutu.

3. Pokud dochází k podélnému umístění jiné inženýrské sítě v ochranném pásmu PVS, je povinností 
stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, bezplatně předat e-mailem na adresu pouzar@vak.cz v 
elektronické podobě ve formátu DGN geodetické zaměření skutečného provedení stavby (uložené sítě) 
nejpozději do 2 měsíců po ukončení stavby.

4. Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené 
a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.

5. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod 
nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, 
která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklopy) podzemních 
šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. do těchto 
prostor.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit 
niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky oplocení apod..

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a 
případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové 
službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na pohotovostní telefonní číslo 
+420 465 642 618.

Dále budou dodrženy podmínky pro spolupráci stavebníka při přípravě stavby, pro přeložení PVS a pro 
provádění stavebních prací v blízkosti PVS stanovené ve výše citovaných vyjádřeních.

Při realizaci stavby požadujeme zvednutí poklopů  kanalizačních šachet do úrovně nivelety nové 
komunikace nebo chodníku. Po provedení prací bude přizván zaměstnanec společnosti Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., ke kontrole.

34) V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu podzemní a 
nadzemní sítě NN, nadzemní sítě VN a stanice  v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jak je uvedeno ve 
vyjádření ze dne 28.06.2022 pod zn.:  0101768345. Budou respektovány podmínky tohoto vyjádření. 

40) Budou dodrženy podmínky vyjádření k projektové dokumentaci  stavby ve smyslu energetického zákona a 
příslušných technických norem, které vydala společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, dne 13.07.2022 pod 
zn.: 001126570133

1. Podle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění mají energetická zařízení ochranná 
pásma:
• trafostanice TS má ochranné pásmo 10 m od hrany půdorysu stanice
• vedení VN má ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče
• vedení kNN má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu
- vedení NN nemá ochranné pásmo; musí však být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména 

PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2
- stavbou nesmí být ohrožen provoz a bezpečnost DS
- k distribučnímu zařízení musí být zajištěn trvalý přístup
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- u TS a US musí zůstat bezpečnostní manipulační prostor
- nesmí být poškozeno uzemnění TS a US
- stavbou nesmí být poškozeny základy podpěrných bodů
- projektová dokumentace zmiňuje nutnost přeložení DS (Jde o přeložku nadzemního vedení NN z 

důvodu realizace okružní křižovatky. Prakticky se jedná o připojení budovy č. p. 47.) - zatím 
neevidujeme žádost o přeložení - je nutné podat v dostatečném časovém předstihu -v dané oblasti je 
plánovaná výstavba linky VVN

- stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani výška vodičů nad terénem
- zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace
- veškeré uzávěry a napojení plynovodu budou mimo ochranné pásmo kNN
- veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN
- hrana obrubníků bude při souběhu minimálně 30 cm od kNN 
- hrana stožárů veřejného osvětlení bude minimálně 50 cm od kNN
- kabelová skříň na hranici pozemku musí zůstat přístupná
- minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí b 

pro vedení NN – l m, pro vedení VN – 2 m (u podpěrných bodů s úsekovým vypínáním 5m) a pro 
TS

- v ochranném pásmu VN / TS:
• nebudou zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek 

ani s takovými látkami manipulováno
• nebude použito jeřábů a jím podobných zařízení a nebudou prováděny práce s mechanizačními 

prostředky, při kterých může dojít k přiblížení k vodiči VN na vzdálenost kratší než 5m; v 
opačném p požádejte o vypnutí vedení VN

• nebude žádná kovová vjezdová brána a oplocení bude provedeno jako nepochozí s maximální 
výškou 1,5 m; provedení bude z izolovaného materiálu (poplastované pletivo se za izolované 
nepovažuje);

• budou mít stožáry VO maximální výšku 3 m a budou minimálně 3 m od svislého průmětu 
krajního vodiče 

• před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku 
ČEZ dle platného sdělení o existenci sítí)

-   případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění, formou přeložky zařízení distribuční soustavy

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je  
platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené z území, 
které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených 
ve sdělení a v tomto vyjádření,

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností 
a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář 
je k dispozici na www.cezdistribuce.cz.  Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou 
stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a 
provedeny  v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1 
ČSN EN 50341-1 , ČSN 73 6005 a PNE 33  0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené 
v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části 
podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému 
přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být 
dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení  vvn, 
dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 
předpisu  (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel 
povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení  
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 
ochranném pásmu, upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti 
těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie 
elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li 
možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,

http://www.cezdistribuce.cz/
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9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený 
prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou 
cedulí.

10.  Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem 
k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně 
výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k 
dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou 
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické 
infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako 
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení 
žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí 
obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 
vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

41) Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK) společnosti CETIN a.s., 
Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9, jak vyplývá z vyjádření ze dne 08.07.2022 pod č. j. 687682/22
(I)      Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
(II)      Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník 

a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo 
činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 

Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Investor akce objedná minimálně 6 měsíců před započetím stavby u společnosti CETIN, a. 

s., vypracování projektové dokumentace vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází  
v místě stavby (kontaktní osoba – p. Minář – 607039087, lubos.minar@cetin.cz).

- Investor  akce uzavře se společností CETIN, a. s., smlouvu o provedení vynucené 
překládky  kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena 
minimálně 3 měsíce před započetím stavby (kontaktní osoba – p. Minář – 607039087, 
lubos.minar@cetin.cz).

- Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné kontrolní prohlídce stavby) požadujeme předložit zápis 
o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti 
CETIN, a. s.

(i) řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN, a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN, a. s., veškeré  náklady  
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

(V)    Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 
CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK;

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření 
stanovený a určený žadatelem v žádosti.
V případě dotazů k vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

42) V zájmovém území se nachází plynárenské zařízení a plynovodní přípojky společnosti GasNet, s. r. o., 
Plynárenská 499/1, 602 00  Brno, jak vyplývá z vyjádření k povolení stavby ze dne 10.01.2023 pod zn.: 
5002745854
- STL plynovod PE d 225, d 50 + STL přípojky.
Stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním 
pásmu PZ. Důkladně se seznamte s obsahem výše citovaného stanoviska, proveďte oznámení o zahájení 
stavební činnosti, objednejte si vytýčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku. Společnost 
GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku 
společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet, s. r. o., nucena zahájit 
řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním stavby.

43) Budou dodrženy podmínky stanoviska k odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení, 
které vydala společnost GasNet, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno, dne 23.12.2022 pod zn.: 
5002742456
a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ: STL plynovod PE dn 50, mat. PE 100, 300kPa Vlastník 

plynovodu: GasNet, s.r.o.
b) Nově budované PZ: STL plynovod PE dn 63: 72m

mailto:lubos.minar@cetin.cz
mailto:lubos.minar@cetin.cz
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Materiál PZ musí splňovat Technický požadavek GRID_TX_S04_01 04.
Při křížení silových kabelů nově budovaným PZ bude použita betonová tvarovka dle ČSN 73 6005.
Při křížení kanalizace nově budovaným PZ bude použita ochranná trubka (případně chránička v 
odpovídající délce dle ČSN 73 6005).
Před realizaci propoje bude zaslán na oddělení technické podpory RO Čechy 3 předběžný pracovní postup 
s návrhem propojovacích prací 30 dní předem. Dále pak zhotovitel propojovacích prací v předstihu 15 dní 
zašle pracovní postup dodavatele na vlastní propoj a objednávku na provedení dozoru v rámci předání 
krycího listu pracovního postupu dodavatele.
Trasa PZ musí být vedena tak, aby rozsah VB 1 m na každou stranu od obrysu potrubí nezasahoval mimo 
pozemky ošetřené SoSBVB 8800108554/1 /BVB/P
Investor (technický partner) je povinen v dostatečném předstihu v souladu se Smlouvou o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených předložit na OSS PPZ v elektronické 
podobě k odsouhlasení.

  V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:
1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen „PD”) a v 

souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky 
registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické 
požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: https://www.gasnet.cz/pro-
partnery/technicke-dokumenty.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení 
stavby provedením registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel 
obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen 
uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 
923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu 
PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude 
vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele 
distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a 
vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na 
https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace 
skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a 
převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který 
na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované 
plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný 
technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u 
Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na https://www.gasnet.cz/pro-
partnery/technicke-dokumenty.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s 
vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor 

(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, již v rámci 
územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na 
přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.
11. Veškeré náklady spojené s propojením nově budovaného PZ s distribuční soustavou hradí stavebník, 

pokud se s PDS smluvně nedohodne jinak. Kromě samotného propojení se jedná např. (nikoliv však 
výhradně) o použití bezodstávkových technologií, náhradní zásobování odběratelů, náhradu škody za 
uniklý plyn odpuštěný při propoj.  asistenční služby ze strany PDS atp. V případě přeložky či zrušení 
PZ platí totéž i pro odpojení stávajícího PZ od distribuční soustavy. Propoje a odpoje je možné provést 
výhradně na základě pracovního postupu schváleného PDS. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky 
jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť 
nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném 

pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní 

https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni
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úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a 
spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, 
apod.).

2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle S 68 zákona č.458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu 
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 
změně.

3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace 
naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez 
vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem 
nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
považujeme za zahájení stavební činnosti.

4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, 
zákon E-458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou 
stavbou.

5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, 
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových 
nářadí.

7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady 
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo 
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná 
provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku 
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské 
zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní 
sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, 
bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem 
provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy", který 
naleznete na https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty a v souladu s ČSN EN 12007-1-
4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních 
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu 
trvání stavební činnosti.

14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak).

16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

44) V blízkosti staveniště se nachází vedení veřejného osvětlení v majetku města Jablonné nad Orlicí. Před 
započetím výkopových prací je nutné v předstihu 7 dní kontaktovat správce vedení společnost TeS 
Jablonné s. r. o., Pod Vyšehradem 13, 561 64  Jablonné nad Orlicí.
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45) Při realizaci záměru dojde  ke styku s podzemním telekomunikačním vedení a zařízením sdělovací sítě 
Českých radiokomunikací, a. s., Praha, ze dne 17.06.2022 pod zn.: UPTS/OS/308057/2022. 
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a 
zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101 odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v 
platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození 
telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:
1. Nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s., o zahájení prací. Oznámení o 

zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii 
na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska_Oznámení 
zahájení prací“.

2. Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-
mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č. j. vyjádření a datum jeho vydání.

3. Před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo 
ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy 
Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Ing. Marek Vitula tel. 603 855 225. Objednávka musí obsahovat 
č. j. vyjádření a datum jeho vydání.

4. Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
5. Upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od 

polohy udávané výkresovou dokumentací.
6. Upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde 

nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) 
nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).

7. Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození 
podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových 
trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).

8. Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, 
které by k nim znemožňovalo přístup

9. Zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to 
nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.

10. Dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka 
firmy Vegacom, a. s., pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly 
před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly 
dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu.  Ke kontrole vyzvěte prosím 14 dní 
před požadovaným termínem.

11. Zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla 
dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno 
neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala 
toto vyjádření.

12. Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na 
každou stranu komunikace.

13. Bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a. s., nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod 
telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navyšovat vrstvu zeminy nad telekomunikačním 
vedením (zákaz navýšení nivelity terénu).

14. Písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
15. Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, 

vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s., geodetické zaměření 
skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, 
plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, 
a.s., je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.
Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a. s., nebo je překládat, je 
akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom, a. s., u níž je třeba práce objednat.

46) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor 
Olomouc, Nerudova 1, 779 00  Olomouc, ze dne 09.08.2022 pod č. j. DUCR-48541/22/Sj

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s 

drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky 

při provádění stavby v obvodu dráhy — tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné 
výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.

5. Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat předpisy týkající se 
bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o 
ochranu osob na staveništi.

6. V blízkosti kolejiště musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor podle § 11 odst. 7 
vyhlášky a ČSN 736320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách 
normálního rozchodu — Národní požadavky z února 2019. Do tohoto prostoru nesmí být zasahováno 
stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí apod., s výjimkou prací, které budou 
prováděny ve výluce provozu dráhy a drážní dopravy.

7. Žádná část stavby, jejích součástí a příslušenství, včetně zeleně, nesmí zasahovat do rozhledového pole 
řidiče silničního vozidla v souladu s ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody. Rozhled nesmí být 
omezován stavbami jakéhokoli určení, v rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled, 
zejména v něm nesmí být vysazovány stromy a keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány 
zahrady, zřizovány ploty nebo zídky nebo protihlukové clony, uskladňovány zásněžky, posypové, 
stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoli zemní úpravy, pokud by pro rozhled nepříznivě zasahovaly 
do výše větší než 0,9 m nad vozovku. Rozhled nesmí být omezován ani stavbami jakéhokoli určení 
anebo způsobem užívání těchto staveb (např. plochy, při jejichž užívání by byl omezen rozhled řidiče 
silničního vozidla — parkoviště, skládky).

8. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných 
proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

9. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
10. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad 

vydává podle 7 odst. 3 zákona. K žádosti o vydání stanoviska předloží vyjádření provozovatele dráhy.

47) Budou dodrženy podmínky společnosti Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec 
Králové, U Fotochemy 259, 501 01  Hradec Králové, ze dne 22.07.2022 pod č. j. 2088/2022-SŽ-OPS
1. V předstihu před zahájením stavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v 

obvodu dráhy vedoucího STO ústí nad Orlicí p. Podhájeckého tel. 972 325 547, 725 210 023. Rozsah 
dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím PS dle předloženého technologického postupu prací. 
Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho 
telefonní číslo, určení místa a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků 
Správy železnic, státní organizace, bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo 
zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.

2. V zájmovém území se nachází kabelová trasa a přejezdové zabezpečovací zařízení ve správě SSZT – 
viz. příloha. Stavební činnost nesmí nijak omezovat rozhledové poměry na přejezdu ani viditelnost a 
slyšitelnost signalizace. V opačném případě musí být provedeno dopravní opatření dle platných norem a 
předpisů, nebo během prací omezujících rozhledy a signalizaci zavřen a střežen přejezd. Vytyčení 
objednejte na tel. 724 947 734 p. Stránský.

3. V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy ve správě SEE - viz příloha vyjádření. Polohy 
kabelových tras jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno určit vytýčením. 
Vytýčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob 
ochrany kabelů sdělí VPS p. Hlávka tel. 972 323 943 příp. VM p. Gajdošík tel. 702 021 561. Zařízení 
ve správě SEE se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu 
kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor 
pracovníka SEE a ruční výkop.
Křížení musí odpovídat platným ČSN, při odkrytí kabelové trasy SEE požadujeme před záhozem 
zkontrolovat provedení křížení správcem.

4. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku Správy železnic, státní 
organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (ve správě ČD – Telematika, a. s.), které je chráněno 
ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření 
ČD - Telematika a.s. č. j. 05216/2022-0 ze dne 21. 6. 2022. Požadujeme před stavbou objednat u ČD - 
Telematika a.s. vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je 
nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum 
telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní 
organizace.

5. V případě přejíždění kabelových tras mechanizmy těžšími než 3,5 t musí být provedeno zpevnění 
povrchu nad příslušnou kabelovou trasou podle pokynů správce, např. silničními panely,

6. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ 
HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.

7. Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád 
drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy Správy železnic, 
státní organizace, S3 - Železniční svršek, Správy železnic, státní organizace, S 4 - Železniční spodek/ a 
další příslušné normy, předpisy a směrnice Správy železnic, státní organizace, v platném znění.

8. Bude zachován stálý přístup a příjezd (včetně nákladní automobilové techniky) k drážnímu tělesu a k 
zařízení sloužícímu k provozu dráhy.

9. Křížení tratě bude provedeno dle schválené a námi ověřené projektové dokumentace. Chránička musí 
vyhovovat zatížení podle ČSN a musí být vybudována v celé délce křížení nejméně do vzdálenosti min. 
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2 m od paty náspu, příp. 0,6 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, přičemž musí přesahovat 
nejméně 4 m od osy krajní koleje. Minimální krytí chráničky bude 2,5 m od horní hrany pražce k horní 
hraně chráničky

10. V době před zahájením, při provádění a po dokončení protlaku požadujeme zajistit prostorové měření 
koleje/í nad protlakem (na náklady investora). O případné změně bude okamžitě informován vedoucí 
PS. Před zasypáním technologických jam musí být provedeno přeměření parametrů uložení chráničky 
za účasti vedoucího PS nebo jím určeného pracovníka. O kontrole musí být proveden zápis např. do 
stavebního deníku,

11. Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní 
pozemek, který nakonec bude upraven do náležitého resp. dohodnutého stavu.

12. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a stavebních dílů 
na vzdálenost menší než 3 m od osy provozované koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího PS. Prostor 
do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb. v 
platném znění). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, 
musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1, Bp3, musí splňovat stanovená zdravotní a 
smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované 
ŽDC" (dle předpisu Správy železnic, státní organizace, Ob1). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel 
za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.

13. Vedoucí práce zhotovitele (v obvodu dráhy) — cizího právního subjektu (CPS) musí mít kvalifikaci 
podle Předpisu Správy železnic, státní organizace, Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy". Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet 
pracovní činnost na drahách, kde je provozovatelem Správa železnic, státní organizace, jsou uveřejněny 
na internetových stránkách Správy železnic, státní organizace, http://www.spravazeleznic.cz. Vedoucí 
prací zhotovitele nemusí být jeho zaměstnancem.

14. Staveniště na drážním pozemku bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
15. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy Při realizaci 

stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k 
nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace, si vyhrazuje právo na dočasné zastavení prací 
v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

16. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení Správy železnic, státní organizace.
17. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace, bude 

zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího PS a zajistí uvedení dotčeného úseku 
dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití 
dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.

18. Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být provedeny z 
materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozívním účinkům bludných proudů.

19. Trať je elektrizována stejnosměrným proudem o napětí 3 kV. Při práci v bezprostřední blízkosti tratě je 
nutno dodržet ČSN 34 1500 - Základní předpisy pro el. trakční zařízení, ČSN 34 1530 - Elektrické 
trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček, ČSN 34 3109 - Bezpečnostní 
předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti a ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení - pevná 
trakční zařízení, část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování. 
Mechanizační prostředky, zvláště pak jejich pohyblivé části, se nesmí přiblížit k částem pod napětím na 
vzdálenost menší než 2 m.

20. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu 
dráhy.

21. Po dokončení prací v obvodu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené stavby a 
o kontrolu splnění výše uvedených podmínek - výše uvedené pracovníky. Následně zašle na technický 
úsek OŘ HKR protokoly z těchto prohlídek.

22. Případné změny ve vztahu k tělesu dráhy požadujeme předložit k novému posouzení, a to ještě před 
zahájením prací.

23. Projekt pro další řízení bude zpracován dle níže uvedeného a musí obsahovat:
23.1Zpracovávanou PD v blízkosti žel, přejezdu P4073 je nutné předem projednat se správcem přejezdů 

Ing. Filipem tel. 724 403 554.
23.2 K technologickému domku u žel. přejezdu P4073 musí být možný stálý přístup pro vozidla údržby 

(osobní i nákladní), nelze proto zde zřizovat výkop - zeleň (viz ověřená situace),
23.3 situaci v M 1:1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, dále se zakreslením výše 

uvedených sítí ve správě Správy železnic, státní organizace, osy provozované koleje dráhy, 
vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic 
pozemků a jejich parcelní čísla,

23.4 příčné řezy v místě křížení s žel. tělesem a v místě největšího přiblížení k ose koleje při souběhu v 
M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby od osy 
provozované koleje,

23.5 technickou zprávu.
 Požadujeme předložit k posouzení další stupeň PD se zapracovanými výše uvedenými podmínkami.

48) Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke styku se sítí elektronických komunikací ČD - Telematika a.s., 
která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
jak vyplývá z vyjádření ze dne 21.06.2022 pod č. j. 05216/2022-O
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Dotčená zařízení: DOK Ericsson GRHLDV 6x6 SM9/125 + DOK Optokon 2x12 SM9/125 (Alberon) v 
HDPE trubce modré + HDPE trubka černá (rezervní), TK 15XN 0,8 TCEPKPFLEY - v majetku Správa 
železnic, státní organizace.
V prostoru stavby, v místě železničního přejezdu P4073, je vedena trasa dvou dálkových optických kabelů 
DOK ve společné kabelové kynetě s traťovým kabelem TK. Při realizaci stavby nesmí dojít k jejich 
poškození. Před zahájením stavby bude kabelová trasa vytyčena k ověření přesné polohy a hloubky uložení 
kabelů a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru 
prováděných prací v ochranném pásmu kabelů. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny 
výhradně ručním způsobem. Správa železnic, státní organizace si jako vlastník uvedených kabelů vyhrazuje 
právo zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1 15 metru na obě strany od 
krajního vedení uloženého v kabelové trase. Při poškození telekomunikačních kabelů v průběhu stavby 
budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po 
zhotoviteli stavby. Je nutné respektovat platné Všeobecné podmínky Správy železnic, státní organizace - 
Centrum telematiky a diagnostiky.
V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s 
vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: 
vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

49) V katastrálním území Bystřec (lokalita „Bystříčko“)  se nachází skupinový vodovod ve správě společnosti 
Zemědělská a. s., Bystřec 411 (kontakt Milan Hricina – e.mail: hricina@atlas.cz, tel. 776 579 827, Jaromír 
Kopecký tel. 732 426 844), který je zakreslen orientačně. Jeho bližší polohu je možné zjistit pouze 
z informací získaných od jednotlivých uživatelů vodovodu. V případě potřeby poskytne součinnost Obecní 
úřad Bystřec. Před zahájením zemních prací stavebník provede vytyčení vodovodu a zajistí jeho ochranu.

50) Při stavbě bude zachován zpevněný sjezd k domu čp. 298 na pozemku 2514/2 v katastrálním území Bystřec. 
Sjezd bude zatrubněn v dosavadním rozsahu. Živý plot podél nové komunikace na hranici s pozemkem 
2514/2 v katastrálním území Bystřec bude obnoven. Stávající podzemní sklípek nebude narušen a zůstane 
zachován vchod do sklepa (podzemního sklípku) na pozemku parc. č. 2514/2. Dále bude zachován odtok 
pramene vody z tohoto sklípku, a v této části bude vybudována vtoková jímka a propustek, včetně 
prodloužení propustku pod silnicí na pozemek 2514/1. Zde bude provedeno takové vyústění a odvod vody, 
aby nebyl tento pozemek ohrožen odpadními a povrchovými vodami z tohoto propustku, zejména z povrchu 
komunikace. Živý plot mezi novou komunikací a pozemkem 2514/1 bude obnoven. Současně bude obnoven 
zpevněný sjezd z nové komunikace na pozemek 2514/1. Bude zachováno napojení a odvod stávajících 
odpadních a povrchových vod z pozemku 2514/2 (zejména z domu čp. 298) a dále napojení na stávající 
potrubí pro odvod povrchových vod z okolních polí na pozemku 2514/2 a učiněno opatření proti vnikání 
povrchové vody z komunikace na pozemek 2514/2, vše v katastrálním území Bystřec.

51) Z důvodu stavebních prací bude nutné odstranit stávající živý plot, který v celé své stávající délce (13+30m) 
bude investorem nahrazen novým oplocením na  pozemku parc. č. 2531 a 2533 v katastrálním území 
Bystřec. Plot bude betonový o výšce 2 metry (betonové sloupky + výplň betonové desky) realizovaný na 
náklady investora stavby (linie mezi vjezdem na pozemek přes zatrubněný sjezd a rohem křižovatky s 
kulovým zrcadlem, a linie od rohu křižovatky s kulovým zrcadlem směrem k domu č.p. 42) s pohledovým 
reliéfovým povrchem z obou stran. Konkrétní vzhled plotu bude předem projednán s vlastníkem pozemku 
Milanem Hricinou, Bystřec 42.

52) Ve staničení komunikace km 0,800 – 0920 bude realizovaný jednostranný příčný sklon komunikace, a to 
směrem od skládky kameniva.

53) Chránička od expediční váhy  bude posunuta směrem k betonovým svodidlům, ke straně drtiče.

54) Stávající sjezd na pozemek parc. č. 2385/10 v km 3,460 v katastrálním území Bystřec bude zachován a 
stavebně upraven.

55) V blízkosti staveniště, na pozemku parc. č. 903/2 v katastrálním území Horní Čermná, se nachází 
nepropustná jímka odpadních vod. Při stavbě nesmí dojít k poškození tohoto zařízení.

56) Zábor pozemku parc. č. 8416  v katastrálním území Dolní Čermná bude proveden v nejnutnějším rozsahu 
pro stavbu. Náhradní výsadba bude realizována na pozemcích určených pro stavbu.

57) Po ukončení stavby podá stavebník u zdejšího úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu pro stavby 
uvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bod 4, 6 a 8, který bude obsahovat všechny náležitosti a přílohy uvedené 
v části B přílohy č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

mailto:hricina@atlas.cz
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Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní 
řád“) 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02  
Pardubice 
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
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 roč. 1993, 561 54  Bystřec 296
Jiří Vaníček roč. 1965, 561 54  Bystřec 296
Alena Vaníčková, 561 54  Bystřec 296
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 
500 08  Hradec Králové
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 
Milan Hricina, 561 54  Bystřec 42
Miroslav Seidlman, roč. 1966, 561 54  Bystřec 40
Miroslav Seidlman, roč. 1991, 561 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
Jaroslav Hrdina, roč. 1972, Homyle 51, 503 15  
Boharyně
Josef Hrdina, Palachova 1129/17, 500 12  Hradec 
Králové
Ing. Zdeněk Hrdina, Luční 1114, 252 10  Mníšek 
pod Brdy

Vlasta Kubištová, 503 23  Boharyně 8
Marie Samková, Trnava 42, 503 15  Boharyně
Ing. Martin Samek, 503 12  Všestary 189
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
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

Rozhodnutí o umístění stavby platí ve smyslu § 93 stavebního zákona 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. 
Nepozbude však platnosti, bylo-li v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné 
obdobné rozhodnutí  podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho 
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo bylo-li v době jeho 
platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný 
úkon nevydává.
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Odůvodnění

Dne 20.09.2022 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 životního prostředí Městského úřadu Jablonné nad 
Orlicí.

Jelikož žádost nebyla úplná a neobsahovala požadované náležitosti pro posouzení záměru stanovené  přílohou č. 
1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění zdejší stavební úřad vyzval žadatele výzvou ze dne 24.10.2022 
pod č. j. JA/VYST/4441/2022/Va podle § 45 odst. 2 k odstranění nedostatků žádosti ve stanovené lhůtě do 3 
měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem správní úřad 
podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení usnesením ze dne 24.10.2022 pod č. j. 
JA/VYST/4440/2022/Va přerušil. Podání bylo navrhovatelem doplněno dne 12.12.2022.

Stavební úřad oznámil dopisem ze dne 19.12.2022 pod č. j. JA/VYST/5318/2022/Va v souladu s ustanovením § 
87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a současně 
nařídil k projednání předložené žádosti ústní jednání na den 02.02.2023 se schůzkou pozvaných v 10:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec a ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní 
Čermná.

Současně sdělil, že musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. stavebního zákona a námitky 
účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
stavební úřad doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je 
účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jednotlivě.

Námitky a připomínky uplatněné v řízení stavební úřad posoudil následovně:

Dopisem ze dne 31.01.2023 uplatnil připomínky a námitky pan Jan Krátký, Bystřec 298, zastoupený na základě 
plné moci ze dne 04.07.2022 Mgr. Janem Krátkým, advokátem, náměstí Míru 14, Mladá Boleslav. Námitky  se 
týkaly  zachování zpevněného sjezdu k domu čp. 298 na pozemek 2514/2 v katastrálním území Bystřec, 
zatrubnění sjezdu, obnovení živého plotu na hranici s pozemkem 2514/2 v katastrálním území Bystřec, 
neporušení stávajícího podzemního sklípku a zachování vchod do sklepa (podzemního sklípku) na pozemku 
parc. č. 2514/2. Dále zachování odtoku pramene vody z tohoto sklípku, a vybudování vtokové jímky a 
propustku, včetně prodloužení propustku pod silnicí na pozemek 2514/1, obnovení živého plotu mezi novou 
komunikací a pozemkem 2514/1, obnovení zpevněného sjezdu z nové komunikace na pozemek 2514/1, 
zachování napojení a odvodu stávajících odpadních a povrchových vod z pozemku 2514/2 (zejména z domu čp. 
298), napojení na stávající potrubí pro odvod povrchových vod z okolních polí na pozemku 2514/2 a učinění 
opatření proti vnikání povrchové vody z komunikace na pozemek 2514/2, vše v katastrálním území Bystřec. 
Námitce bylo plně vyhověno stanovením dobu č. 50 tohoto rozhodnutí.

V katastrálním území Bystřec (lokalita „Bystříčko“)  se nachází skupinový vodovod který je zakreslen 
orientačně. Na tuto skutečnost mimo jiné upozornil i pan Jan Krátký, Bystřec 298, zastoupený na základě plné 
moci ze dne 04.07.2022 Mgr. Janem Krátkým, advokátem, náměstí Míru 14, Mladá Boleslav. Připomínce bylo 
plně vyhověno stanovením podmínky č. 49 tohoto rozhodnutí.

Dopisem ze dne 27.01.2023  sdělil své připomínky pan Milan Hricina, 561 54  Bystřec 42. Z důvodu stavebních 
prací bude nutné odstranit stávající živý plot, který v celé své stávající délce bude investorem nahrazen novým 
oplocením na  pozemku parc. č. 2531 a 2533 v katastrálním území Bystřec. Připomínce bylo vyhověno 
stanovením podmínky č. 51 tohoto rozhodnutí.

Při ústním jednání konaném dne 02.02.2023 uplatnila připomínky společnost M – Silnice, a. s., Husova 1697, 
530 03  Pardubice. Požadovala ve staničení komunikace km 0,800 – 0920 realizovat jednostranný příčný sklon 
komunikace, a to směrem od skládky kameniva. Připomínce bylo vyhověno stanovením podmínky č. 52 tohoto 
rozhodnutí. Dále společnost uplatnila připomínku k posunutí chráničky od expediční váhy  směrem k betonovým 
svodidlům, ke straně drtiče. Připomínce bylo vyhověno stanovením podmínky č. 53 tohoto rozhodnutí.

Při ústním jednání konaném dne 02.02.2023 uplatnil připomínku pan Miroslav Seidlman, Bystřec 40. 
Připomínka se týkala zachování a úpravy sjezdu na pozemek parc. č. 2385/10 v km 3,460 v katastrálním území 
Bystřec. Připomínce bylo vyhověno stanovením podmínky  č. 54 tohoto rozhodnutí.
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Při ústním jednání konaném dne 02.02.2023 uplatnila připomínku  paní Anna Fabiánková, Horní Čermná 324. 
Připomínka se týkala existence a ochrany  nepropustné jímky na vyvážení, která se nachází v blízkosti 
staveniště, na pozemku parc. č. 903/2 v katastrálním území Horní Čermná. Připomínce bylo vyhověno 
stanovením podmínky  č. 55 tohoto rozhodnutí.

Při ústním jednání konaném dne 02.02.2023 uplatnil námitku pan Oldřich Jirásek, Dolní Čermná 339, která se 
týkala nejnutnějšího záboru pozemku parc. č. 8416  v katastrálním území Dolní Čermná  a realizace náhradní 
výsadby na pozemcích určených pro stavbu. Připomínce bylo vyhověno stanovením podmínky  č. 56 tohoto 
rozhodnutí.

Dne 08.02.2023 obdržel odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jablonné nad Orlicí e-mailové 
podání účastníka řízení  pana Josefa Šilara, Dolní Čermná 191. Námitka se týkala   vybudování vjezdových bran 
s dělícím ostrůvkem, finančních důvodů projektu a hájení  svých pozemků, stromů a životního prostředí. 
Stavební úřad panu Josefu Šilarovi e-mailovou korespondencí ze dne 08.02.2023 sdělil,  že podle ustanovení § 
37 odst. 4 správního řádu  je podání  možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, 
je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo 
veřejné datové sítě bez použití podpisu. Podání výše uvedeným způsobem doplněno nebylo.

Stavební úřad dopisem ze dne 19.12.2022 pod č. j. JA/VYST/5318/2022/Va oznámil zahájení územního řízení a 
svolal ústní jednání ne den 02.02.2023 se schůzkou v 10:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec a 
ve 13:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Čermná. Tohoto jednání se pan Šilar nezúčastnil. 
V oznámení o zahájení řízení ze dne 19.12.2022 stavební úřad upozornil, že 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.  Připomínka pana 
Josefa Šilara byla uplatněna po tomto jednání, ve lhůtě uplatněné dle § 36 odst. 3 správního řádu pro vyjádření se 
k podkladům pro rozhodnutí. Lhůta byla pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí byla stanovena do 
09.02.2023. Jedná se však o lhůtu pro seznámení se se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další 
lhůtu pro námitky.  Námitky uplatněné v této lhůtě jsou námitkami opožděnými a stavební úřad k nim 
nepřihlédl.

Současně se zahájením řízení stavební úřad sdělil účastníkům řízení, že mají možnost v souladu s ustanovením § 
36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to nejpozději do 09.02.2023. Této možnosti 
žádný z účastníků řízení nevyužil. 

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen (i v průběhu řízení)  těmito doklady, vyjádřeními a 
stanovisky:
1) Dokumentace zpracovaná Ing. Bohuslavem Shejbalem, autorizovaným inženýrem pro  pozemní stavby a 

dopravní stavby, ČKAIT  0700216, č. zak. 4650-21-2 z 7/2022
2) Plná moc  pro společnost OPTIMA, spol.  s r. o., Žižkova 738/IV, 566 01  Vysoké Mýto, ze dne 18.10.2021
3) Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odbor správní a dopravy, 564 01  Žamberk, k povolení zvláštního 

užívání komunikace, ze dne 16.11.2022 pod spis. zn.: MUZBK-40989/2022, MUZBK-38672/2022/07
4) Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01 Žamberk – souhlas 

podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, ze dne 01.12.2022 pod č. j. MUZBK-42503/2022
5) Rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, 563 01  Lanškroun, o 

povolení zvláštního užívání silnice II/311 – k umístění inženýrských sítí, ze dne 14.11.2022 pod č. j. MULA 
32267/2022

6) Rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun, odbor životního prostředí, 563 01  Lanškroun – souhlas podle § 17 
zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, ze dne 21.09.2022 pod č. j. MULA 26494/2022

7) Vyjádření ke stavbě v ochranném pásmu vodního zdroje společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64  Jablonné nad Orlicí, ze dne 20.09.2022 pod zn.: PV/22/036

8) Vyjádření správce Bystřeckého potoka – společnosti Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství 
Východní Čechy, Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec králové, ze dne 24.10.2022 pod č. j. 
LCR947/005241/2022

9) Souhrnné stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53  Pardubice, ze dne 
28.07.2022 pod zn.: SÚSPK//2022

10) Vyjádření společnosti CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 9, ze dne 08.07.2022 
pod č. j. 687682/22

11) Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických 
norem  společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, ze dne 13.07.2022 pod zn.: 
001126570133

12) Vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 169 00  
Praha 6 – Břevnov
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13) Souhrnné stanovisko ČD – Telematika, a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3, ze dne 21.06.2022 pod č. 
j. 05216/2022-O

14) Závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01  Praha 6, ze dne 27.06.2022 pod sp. zn.: 134361/2022-1322-OÚZ-
BR

15) Odborné souhlasné stanovisko  Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, 
Velké náměstí 33, 500 01  Hradec Králové, ze dne 15.06.2022 pod č. j. MO 248230/2022-5512HK

16) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní 
pracoviště Ústí nad orlicí, Smetanova 43, 562 01  Ústí  nad Orlicí, ze dne 13.07.2022 pod č. j. KHSPA 
11240/2022/HOK-UO

17) Souhlas Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad 
Orlicí, dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27  Ústí nad Orlicí, ze dne 29.06.2022 pod č. j. KRPE-
54886-3/ČJ-2022-171106

18) Souhlas Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad 
Orlicí, dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27  Ústí nad Orlicí, ze dne 29.06.2022 pod č. j. KRPE-
54886-2 /ČJ-2022-171106

19) Stanovisko NIPI – Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01  Jihlava, ze dne 11.07.2022 
pod zn.: 125220020

20) Vyjádření Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, A. V. Šembery 125, 566 01  Vysoké Mýto, ze dne 
15.06.2022 pod č. j. 4.42-586/2022

21) Sdělení Městského úřadu Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a životního prostředí, 561 64  Jablonné nad 
Orlicí, ze dne 21.06.2022 pod č. j. JA/VYST/2476/2022/Va

22) Závazné stanovisko Městského úřadu Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64  Jablonné nad Orlicí, ze dne 
28.06.2022 pod č. j. 253/22/OU

23) Závazné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odbor  dopravy a silničního hospodářství, náměstí J. M. 
Marků 12, 563 01  Lanškroun, ze dne 20.06.2022 pod č. j. MULA 18187/2022

24) Závazné stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odbor životního prostředí, náměstí J. M. Marků, 563 01  
Lanškroun, k umístění stavby na lesním pozemku a s umístěním stavby do 50 m od okraje lesního pozemku, 
ze dne 23.06.2022 pod č. j. MULA 17966/2022

25) Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odbor správní a dopravy, 564 01  Žamberk, ze dne 
12.07.2022 pod č. j. MUZBK-24890/2022, MUZBK-21711/2022/02

26) Závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, 564 01  Žamberk, 
k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, ze dne 30.06.2022 pod č. j. MUZBK-
23856/2021/ZPZE-3/DIVJ/ZEM-S.092

27) Závazné stanovisko orgánu územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor rozvoje, 
oddělení územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice, ze dne 23.06.2022 pod č. j. 
KrÚ 49795/2022

28) Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Pardubického 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, 532 11  Pardubice, ze dne 
27.06.2022 č. j. KrÚ 49761/2022

29) Závazné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, 532 11  Pardubice, ze dne 01.07.2022 pod č. j. 
KrÚ 55047/2022

30) Stanovení stavebního úřadu Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a 
investic, oddělení stavebního řádu, Pardubice, ze dne 30.06.2022 pod š. j. KrÚ-54525/2022/OMSŘI/Kš-urč

31) Stanovisko obce Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64  Jablonné nad Orlicí, ze dne 17.07.2022 pod zn.: 
269/22/OU

32) Vyjádření obce Bystřec, 561 54  Bystřec 182, ze dne 20.07.2022 pod č. j. 215/2022
33) Závazné stanovisko Obecního úřadu Horní Čermná, 561 56  Horní Čermná, ze dne 29.07.2022 pod č. j. 

OÚHČ/0865/2022
34) Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové, ze dne 27.07.2022 pod 

č. j. PLA/2022/028961
35) Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 

259, 501 01  Hradec Králové, ze dne 22.07.2022 pod č. j. 20887/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS
36) Vyjádření společnosti Lesy České republiky, s. p.,  Hradec Králové, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 

56, 563 01  Lanškroun, ze dne 02.08.2022 pod č. j. LCR 163/002065/2022
37) Vyjádření společnosti Zemědělská, a. s., 561 54  Bystřec 411 ze dne 30.06.2022, z hlediska existence 

vodovodní sítě
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38) Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s, Provoz vodovodů Lanškroun, 
Dukelská 924, 563 01  Lanškroun, ze dne 22.07.2022 pod č. j. LA/VB/22/1730

39) Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s, Provoz kanalizací a ČOV 
Lanškroun, Lidická 979, 563 01  Lanškroun, ze dne 05.08.2022 pod č. j. LA/RM /22/1815

40) Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc,  Nerudova 1, 779 00  
Olomouc, ze dne 9.08.2022 pod č. j. DUCR-48541/22/Sj

41) Rozhodnutí o povolení kácení dřevin Úřadu městyse Dolní Čermná, 561 53  Dolní Čermná 76, ze dne 
30.08.2022 pod č. j. 580/2022/10/2022

42) Závazné stanovisko k povolení kácení dřevin Obecního úřadu Bystřec, 561 54  Bystřec 182, ze dne 
05.09.2022 pod č. j. 251/2022

43) Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Žamberk, 564 01  Žamberk, ze dne 22.08.2022 pod č. j. 
MUZBK-29187/2022/CHAL

44) Závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa a se stavbou, která se 
zároveň dotkne pozemků určených k plnění funkcí lesa, Městského úřadu Žamberk, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 564 01  Žamberk, ze dne 13.09.2022 pod č. j. MUZBK-27857/2022

45) Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Městského úřadu Lanškroun, odbor 
životního prostředí, 563 16  Lanškroun, ze dne 12.09.2022 pod č. j. MULA 25152/2022

46) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a. s., Českomoravská 2510/9, 
Libeň, 190 00  Praha 9, ze dne 07.10.2021 pod č. j. 814195/21

47) Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 
infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, ze dne 
28.08.2022  pod zn.: 0101768345

48) Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53  
Praha 4, ze dne 12.10.2021 pod zn.: 0700453244

49) Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00  
Praha 4, ze dne 12.10.2021 pod zn.: 0201314513

50) Stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno, ze dne 11.10.2021 pod zn.: 
5002476609

51) Stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno, ze dne 10.01.2023 pod zn.: 
5002745854

52) Stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno, ze dne 23.12.2022 pod zn.: 
5002742456

53) Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., provoz vodovodů Lanškroun, 
Dukelská 924, 563 01  Lanškroun, ze dne 08.10.2021 pod č. j. LA/VB/21/2939

54) Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Provoz kanalizací a ČOV 
Lanškroun, Lidická 979, 563 01  Lanškroun ze dne 20.10.2021 pod zn.: LA/RM/21/3025

55) Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, ze dne 
08.10.2021 pod zn.: E50399/21

56) Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a s., náměstí Junkových 2, 155 00  Praha 5, ze dne 
08.10.2021 pod zn.: MW9910184010345613

57) Vyjádření o existence sítě společnosti Alberon Letohrad, s. r. o., Šedivská 844, 561 54  Letohrad, ze dne 
08.10.2021

58) Vyjádření společnosti IBIS PC, s. r. o., Aloise Hanuše 138, 561 64  Jablonné nad Orlicí, ze dne 26.10.2021
59) Vyjádření společnosti Nordic Telecom, s. r. o., Jihlavská 1558/21, 140 00  Praha 4, ze dne 10.11.2021 
60) Vyjádření k existenci sítí  společnosti České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 169 00  Praha 6 

Břevnov, ze dne 08.10.2021 pod zn.: UPTS/OS/28701/2021
61) Vyjádření k existenci sítí Sekce majetkové Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů, ze dne 

14.10.2021
62) Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 

259, 501 01  Hradec Králové, ze dne 04.11.2021 pod č. j. 29856/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS
63) Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD – Telematika, a. s., 

Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3, ze dne 14.10.2021 pod č. j. 27388/21
64) Vyjádření k existenci sítí města Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května čp. 4, 561 64  Jablonné nad Orlicí, ze 

dne 08.10.2021 pod č. j. JA/PROV/3984/2021
65) Vyjádření k existenci sítí v majetku obce Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64  Jablonné nad Orlicí, ze dne 

08.10.2021 pod zn.: 378/21/OU
66) Vyjádření k existenci sítí obce Bystřec , 561 54  Bystřec 182, ze dne 08.10.2021
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67) Vyjádření k existenci sítí Městyse Dolní Čermná, 561 53  Dolní Čermná 76, ze dne 05.11.2021 pod č. j. 
ÚMDC-10787/2021

Stavební úřad dále zajistil výpisy z katastru nemovitostí vyhotovené dálkovým přístupem pro město Jablonné 
nad Orlicí. 

V řízení stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posuzoval záměr žadatele, zda je v souladu s požadavky 
- stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, 
- na veřejnou dopravní a technickou infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Umístění  záměru je navrženo v souladu s těmito požadavky.

Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě 
i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb., o 
správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí 
Ústavy České republiky. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Předložená žádost o umístění stavby je v souladu s § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.). Je 
podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 503/2006 
Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly 
předloženy podklady dle § 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a 
došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci.

Stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči, ve znění pozdějších 
předpisů.  V případě zemních prací je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované 
stavební činnosti (§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) a zaslat „Oznámení stavebního 
nebo jiného záměru“ (formulář“ http://www.arup.cas.cz/?p=8097) na adresu Archeologický ústav AV ČR, 
Oznámení, Letenská 4, 118 01  Praha 1 či elektronicky na adresu: onameni@arup.cas.cz

V případě jakéhokoliv nálezu  archeologické povahy během provádění zemních prací jsou nálezce nebo osoba 
odpovědná za provádění prací povinny postupovat podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vypracována v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb., v platném znění, a je zpracována osobou oprávněnou k výkonu činnosti ve smyslu § 158 stavebního zákona.

Na část stavby (stavby a zařízení elektrizační a plynárenské soustavy a stavby elektronických komunikací) se 
vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona.  Přitom vzal v úvahu druh, 
rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická 
nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku územního 
rozhodnutí, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci  dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02  Pardubice 
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 

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

http://www.arup.cas.cz/?p=8097
mailto:onameni@arup.cas.cz
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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 roč. 1993, 561 54  Bystřec 296
Jiří Vaníček roč. 1965, 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, roč. 1966, 561 54  Bystřec 40
Miroslav Seidlman, roč. 1991, 561 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
Jaroslav Hrdina, roč. 1972, Homyle 51, 503 15  
Boharyně
Josef Hrdina, Palachova 1129/17, 500 12  Hradec 
Králové
Ing. Zdeněk Hrdina, Luční 1114, 252 10  Mníšek 
pod Brdy
Vlasta Kubištová, 503 23  Boharyně 8
Marie Samková, Trnava 42, 503 15  Boharyně
Ing. Martin Samek, 503 12  Všestary 189
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
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
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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

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

Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona doručováno podle § 87 odst. 1 až 
3. Protože se jedná  o doručování územního rozhodnutí  veřejnou vyhláškou, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona se  identifikují označením  pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotřených vlivem záměru.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům 
na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění,  
a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 
předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a 
požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, pro 
které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat, a rozhodl o podané žádosti tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o 
umístění stavby  platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí 
nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, 
kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy 
stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-
li realizace záměru již zahájena.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode 
dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, 
které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Jablonné nad Orlicí, odboru  výstavby a ŽP, u něhož se 
odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí.



č. j. JA/VYST/0878/2023/Va strana: 31

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.         

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.

Příloha
• situační výkresy (zmenšená kopie) 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Jablonném nad 
Orlicí, Obecního úřadu Mistrovice, 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 

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 roč. 1993, 561 54  Bystřec 296
Jiří Vaníček roč. 1965, 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
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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 a, roč. 1966, 561 54  Bystřec 40
Miroslav Seidlman, roč. 1991, 561 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
Jaroslav Hrdina, roč. 1972, Homyle 51, 503 15  
Boharyně
Josef Hrdina, Palachova 1129/17, 500 12  Hradec 
Králové
Ing. Zdeněk Hrdina, Luční 1114, 252 10  Mníšek 
pod Brdy
Vlasta Kubištová, 503 23  Boharyně 8
Marie Samková, Trnava 42, 503 15  Boharyně
Ing. Martin Samek, 503 12  Všestary 189
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
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:
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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

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

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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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES DÍL.6

valentova
Text napsaný psacím strojem
Tento situační výkres je součástí územního rozhodnutíč. j. JA/VYST/0878/2023/Va, spis., zn.: JA/VYST/3925/2022/Va/09-M/22ze dne 23.02.2023
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