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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56 Praha 4 – Nusle (IČ 659 933
90), zastoupený ředitelem Správy Pardubice se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, kterého na základě
plné moci zastupuje společnost Valbek, spol. s r. o. (IČO 482 66 230) se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01
Liberec 3, podal dne 13. března 2019 u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu:
„I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany“
a „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany, doplnění křižovatkové větve“,
zahrnující níže uvedené stavební objekty:
SO 001 Příprava území (část, pro SO 101)
SO 020 Příprava území pro doplnění křižovatkové větve u silnice II/358
SO 101 Komunikace I/37
SO 101.1 Jednosměrná větev u silnice II/358
SO 110 Napojení silnice II/358 (část – na SO 101)
SO 131 Dopravní značení (část – na SO 101)
SO 151 Dopravně inženýrská opatření (část – na SO 101)
SO 201 Most v km 0,87843
SO 202 Rámový propustek v km 1,70580
SO 204 Most v km 2,73850
SO 205 Most přes trať ČD km 3,05940
SO 206 Rámový propustek v km 3,36050
SO 207 Podjezd MK v km 4,300
SO 210.1 Protihluková stěna mimo most
SO 210.2 Protihluková stěna na mostě
SO 301.3 Odvodnění křižovatkové větve u silnice II/358
SO 303.1 Odvodnění okružní křižovatky (část – na silnici I. třídy)
SO 303.2 Odvodnění obchvatu
SO 820 Technická rekultivace st. vozovek.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích jako
speciální stavební úřad dle § 15 písm. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dle § 16, odst. 1 a § 40, odst. 3d) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pozemních
komunikacích“) projednal žádost ve stavebním řízení, jež bylo zahájeno dne 13. 03. 2019, a po přezkoumání
žádosti podle § 111 stavebního zákona a na základě jejího posouzení rozhodl takto:
Stavba „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 - Slatiňany“
a „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany, doplnění křižovatkové větve“,
se podle § 115 stavebního zákona
povoluje.
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Na stavbu se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Předmětem stavebního povolení je novostavba druhé části přeložky silnice I/37, která je součástí
obchvatu měst Chrudim a Slatiňany, pro odvedení tranzitní dopravy mimo jejich intravilán. Hlavní trasu stavby
tvoří 4,563 km dlouhý úsek II. etapy obchvatu silnice I/37 v návrhové kategorii S11,5/80. Řešený úsek
navazuje na první etapu obchvatu Chrudimi a končí za městem Slatiňany, kde se opět napojuje do stávající
trasy silnice I/37.
S ohledem na výsledek kapacitního posouzení křižovatek byla stavba doplněna o související stavbu
„I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 Slatiňany, doplnění křižovatkové větve“. Jde o jednosměrnou přímou
rampu ve směru od silnice II/358 na Chrudim. Tato na stykové křižovatce v km 2, 6 stavby odstraní
nebezpečné levé odbočení ve směru od silnice II/358 na Chrudim.
Z převážné části je trasa přeložky silnice I/37 vedena přes zemědělsky obdělávané území. Zájmové
území stavby se nachází v Pardubickém kraji, mezi obcemi Chrudim a Slatiňany, na jejich východní straně.
Celkem zasahuje do šesti katastrálních území - Chrudim, Vlčnov u Chrudimi, Slatiňany, Orel, Škrovád a
Kunčí.
Součástí stavby je vybudování tří křižovatek, sedmi mostních objektů, protihlukových opatření a
vyvolaných přeložek inženýrských sítí.
Na stavbu byla vypracována projektová dokumentace společností Valbek, spol. s r.o. se sídlem
Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec ve stupni DSP (č. zak. 14-UL11-025 z 06/2015), která byla aktualizována
v 04/2019. Hlavní inženýr: autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Bohumil Fišer.
Projektová dokumentace byla v 08/2018 doplněna další DSP (č. zak. 18-UL11-005), která řeší
doplnění křižovatkové větve u silnice II/358. Hlavní inženýr: autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing.
Tomáš Trachta.
Toto stavební povolení se týká stavebních objektů, jejichž povolení je ve věcné i územní příslušnosti
Krajského úřadu Pardubického kraje - Odboru dopravy a silničního hospodářství jako speciálního stavebního
úřadu ve věcech silnic I. třídy podle § 40, odst. 3, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Ostatní stavební objekty, které
nejsou součástí silnice I. třídy, povolují příslušné stavební úřady v samostatném správním řízení.
Stavba bude realizována na pozemkových parcelách:
č. 2835/21, 3650/14, 3650/15, 3650/17, 3650/18, 3650/19, 3650/20, 3650/21, 3650/22, 3650/23, 3650/24,
3650/25, 3650/26, 3650/27, 3650/28, 3650/29, 3650/30, 3650/32, 3650/33, 3650/34, 3650/35, 3650/36,
3650/37, 3650/38, 3650/41, 3650/42, 3650/31, 3650/16 v k.ú. Chrudim,
č. 132/11, 132/16, 132/29, 132/30, 132/31, 132/32, 132/5, 132/6, 132/7, 132/9,
479/1, 479/70, 479/12, 479/31, 479/32, 479/33, 479/34, 479/39, 479/42, 479/43, 479/52, 479/53, 479/55,
479/56, 479/57, 479/58, 479/59, 479/60, 479/61, 479/62, 479/63, 479/64, 479/65, 479/66, 479/67, 479/68,
479/7, 479/71, 479/72, 479/73, 479/30, 479/47 v k.ú. Kunčí,
č. 1300, 1334, 1346, 1353, 1355, 1356, 1388, 739/27, 1855, 1299, 1351, 1387, 1814, 1822, 1823, 1798,
1298, 1854 v k.ú. Orel,
č 355/39, 842/1, 842/10, 842/11, 842/12, 842/14, 842/15, 842/16, 842/17, 842/18, 842/19, 842/2, 842/20,
842/22, 842/24, 842/25, 842/26, 842/27, 842/28, 842/29, 842/3, 842/30, 842/31, 842/32, 842/33, 842/34,
842/35, 842/36, 842/4, 842/5, 842/8, 842/9, 843/1, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13, 843/14, 843/15, 843/2,
843/3, 843/4, 843/5, 843/6, 843/7, 843/7, 843/8, 843/9, 844/1, 844/10, 844/14, 844/15, 844/16, 844/17,
844/18, 844/2, 844/20, 844/21, 844/23, 844/24, 844/25, 844/26, 844/27, 844/28, 844/29, 844/3, 844/30,
844/32, 844/33, 844/34, 844/35, 844/36, 844/4, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 844/9, 711/11, 842/13, 842/21,
842/23, 842/6, 842/7, 844/11, 844/12, 844/13, 844/19, 844/22, 844/31 v k.ú. Slatiňany,
č. 113/7 v k.ú. Škrovád,
č. 388/1, 388/10, 388/11, 388/12, 388/13, 388/14, 388/15, 388/16, 388/17, 388/18, 388/19, 388/2, 388/20,
388/21, 388/3, 388/5, 388/7, 388/8, 388/9389/3, 389/4, 388/4, 388/6 v k.ú. Vlčnov u Chrudimi.
Stavba bude realizována na výše uvedených pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka nebo na
částech pozemků, ke kterým stavebník získal právo založené smlouvou, popř. na pozemcích, které budou
vyvlastněny podle zákona č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění), v platném znění, na základě ustanovení §
184a odst. 3 stavebního zákona a § 3 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění.
Před zahájením prací bude vytyčen obvod staveniště a provedeno jeho vyznačení a zajištění proti
jeho nepřekročení.
Zařízení staveniště bude na pozemku stavebníka, popř. na pozemcích, k nimž získá stavebník
souhlas jejich vlastníků a dotčených orgánů.
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Po kolaudaci bude (na základě zaměření silničního tělesa a zhotovení oddělovacího geometrického
plánu skutečného provedení stavby) stavebníkem provedeno majetkové vypořádání pozemků a zavkladování
změn do KN u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.
Trasa přeložky silnice I/37 nezasahuje do žádného chráněného území, pouze v dostatečných
vzdálenostech míjí síť ZCHÚ.
Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí, v ochranném pásmu dráhy a v ochranném
pásmu silnic. Jiná ochranná pásma nebudou dotčena.
V prostoru staveniště nebo v jeho těsné blízkosti se dle vyjádření správců sítí nacházejí inženýrské
sítě ve vlastnictví či správě společností:
-

Sdělovací a zabezpečovací kabely ve správě SŽDC OŘ HKR a ČD Telematika a.s. (budou přeloženy
v rámci SO 455, 459 a 460)
Stožáry a kabely VO ve správě SŽDC OŘ HKR – SEE (budou přeloženy v rámci SO 431)
Sdělovací vedení ve správě České telekomunikační infrastruktury (CETIN) a.s., Olšanská 2681/6,
Praha 3, 130 00 (budou přeložena v rámci SO 451, 452,457)
Vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. (budou přeložena v rámci SO 401, 402, 403)
Vodovody ve správě Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (budou přeloženy v rámci SO 351, 352,
353)
Kanalizace ve správě Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (bude ochráněna v rámci SO 301.1,
301.2)
Plynovody ve správě GaSNet s.r.o., zastoupené spol. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno (budou přeloženy v rámci SO 501, 502, 503 a 504).

Jiné inženýrské sítě nebo zařízení se v prostoru předmětné stavby či v její blízkosti nenacházejí.
Tyto inženýrské sítě budou před zahájením stavby vytyčeny, ochráněny a dle potřeby přeloženy
(podle schválené projektové dokumentace) na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Způsob
ochrany nebo přeložky řeší samostatné stavební objekty. Přeložky těchto sítí nejsou předmětem tohoto
stavebního řízení.
Realizace výše uvedených stavebních objektů je plánována na roky 2019 - 2022.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny oproti
projektu (DSP) nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu projektanta a povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona),
stanovené prováděcími předpisy, především vyhláškou č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb. a č. 398/2009 Sb.,
v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb.
4. Při provádění stavby musí být dodržena ustanovení příslušných technických norem a předpisů, zejména
ČSN 73 3050, ČSN 73 6201, ČSN 73 6206, ČSN 73 1001, ČSN 73 6101 a TP 170.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen
sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
6. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Stavba bude zahájena po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí, po získání práv k potřebných pozemkům dle ustanovení § 184a stavebního
zákona (veřejně prospěšná stavba podle ustanovení § 17, odst. 2 zákona o PK). K vlastní realizaci
stavebního záměru musí získat stavebník potřebná práva ke konkrétnímu pozemku či stavbě. Pozemky, ke
kterým stavebník nezíská vlastnické či jiné právo, nesmí být stavbou dotčeny. K záboru jiných pozemků než
výše uvedených v rámci stavebních objektů povolovaných tímto stavebním povolením nesmí dojít. Stavebník
nesmí zahájit stavbu (vstoupit na nevypořádaný pozemek), dokud nebude mít k tomuto konkrétnímu pozemku
potřebná práva (souhlas, smlouvu, rozhodnutí o vyvlastnění). Do doby nabytí pravomocného rozhodnutí o
vyvlastnění nesmí být stavba na nevypořádaném pozemku zahájena.
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a obvodu staveniště a
jeho vyznačení a zajištění odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem.
8. Stavebník je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle
ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a postupovat v souladu s ustanovením § 14 a 15 uvedeného zákona.
9. Při provádění stavební činnosti musí být postupováno podle ustanovení § 22 – 24 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči v platném znění (dále jen „památkový zákon“), které se týkají archeologických
výzkumů a nálezů. Při archeologickém nálezu, k němuž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním
(3. str. č. j. KrÚ 51498/2019-Li)
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stavby, musí být postupováno podle § 176 stavebního zákona. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2
památkového zákona oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (dále jen „AÚAV“) a
umožnit mu provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí být podle § 23
odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení AÚAV nebo nejbližšímu muzeu a to nejpozději do druhého
dne od zjištění archeologického nálezu.
Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až
do obhlídky AÚAV nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.
10. Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a 5a
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dřeviny v blízkosti stavby musí být zabezpečeny tak,
aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a aby byly ochráněny od případného poškození kmenů (např.
bedněním, které se musí připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy).
11. Při provádění stavby musí být dodrženy technické podmínky ze smluv uzavřených mezi stavebníkem a
vlastníky dotčených nemovitostí.
12. Stavebník uvědomí nejméně 15 dnů předem správce sítí o zahájení zemních a stavebních prací
dotýkajících se těchto zařízení.
13. Stavba bude v plném rozsahu respektovat stávající inženýrské sítě, vč. jejich ochranných pásem podle
zákona č. 458/2000 Sb. Tato zařízení v prostoru stavby musí být před zahájením prací zajištěna tak, aby
nedošlo k jejich poškození a to i během provádění stavby a byla dodržena ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava
vedení technického vybavení, ČSN EN 12007-1/2/3/4 a ČSN 33 3300. Způsob ochrany, podmínky
případného střetu s podzemním zařízením a nevyhnutelné přeložky je stavebník povinen zajistit dle podmínek
a dohody s příslušným správcem sítě. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen požádat formou
objednávky o ověření průběhu inženýrských sítí příslušného správce (aktualizace vyjádření o poloze a
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou dle § 153 stavebního zákona). Umístění
vytýčených zařízení musí být ověřeno ruční sondou, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Vyznačení polohy
inženýrských sítí musí být provedeno přímo na staveništi.
14. Pracovníci, kteří budou provádět práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou stávajících
inženýrských sítí. Zemní práce, prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí, musí být prováděny
výhradně ručním způsobem, bez použití nevhodných mechanizačních prostředků. Odkryté zařízení musí být
řádně zabezpečeno proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou. Bez ochrany
podzemního zařízení nesmí být tato pojížděna těžkými vozidly a prováděno patkování vozidel. Nesmí být bez
souhlasu správce podzemního zařízení snižována či zvyšována vrstva zeminy nad tímto zařízením.
Každé případné poškození podzemních zařízení je nutno neprodleně ohlásit příslušnému správci sítí.
15. Před zakrytím obnaženého podzemního vedení přizvěte správce sítí ke kontrole, zda nebylo zařízení
viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. O provedené kontrole musí být sepsán
protokol, který je stavebník povinen předložit ke kolaudačnímu řízení.
16. Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do ochranného pásma elektrického zařízení ČEZ Distribuce,
požádá stavebník o udělení souhlasu s prováděním činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu
elektrického zařízení, na příslušném formuláři (www.cezdistribuce.cz)
17. Budou splněny další podmínky SŽDC, s.o. z 21.05.2018:
1. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby požadujeme projednat s OŘ HKR ještě před zahájením stavby.
2. V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled vedoucího TO Skuteč p.
Mencla tel. 724 403 565. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého
technologického postupu stavebních prací. Pro všechny požadované práce ze strany SŽDC OŘ HKR je třeba zaslat
nebo předat písemnou objednávku. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno
odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech
úkonech ze strany pracovníků SŽDC bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do
stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.
3. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení sítí na základě objednávky (SSZT – p. Stránský tel. 724 947 734,
SEE – p. Brožek tel. 724 403 589, ČD Telematika – dle samostatného stanoviska).
4. Zahájení prací bude nahlášeno min. 14 dní předem vedoucímu provozu infrastruktury za SSZT p. Štaudovi tel. 724
290 918, a vedoucímu provozu infrastruktury za SEE p. Brožkovi tel. 724 403 589.
5. Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců SŽDC OŘ
HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení.
6. Realizace stavby smí být zahájena až po protokolárním předání drážních stavebních pozemků a zařízení SŽDC
zhotoviteli za účasti pracovníka úseku technického náměstka OŘ HKR a všech dotčených správců sítí a zařízení
nebo jimi určených zástupců dle podmínek tohoto stanoviska.
7. Stavba bude zabezpečena po celou dobu výstavby tak, aby nedošlo ani za zhoršených povětrnostních podmínek
k pádům předmětů na trať.
8. Veškerá manipulace s předměty nad tratí a realizace stavby zasahující do průjezdného průlezu trati mohou být
prováděny pouze za výluky.
9. V období mimo výluk bude mezi pracovní prostor výstavby mostu a kolejiště provozované trati vzdálenosti 3 m od
osy krajní koleje umístěna páska výrazné barvy nebo mobilní oplocení apod. .

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.

10. Vypouštění dešťové vody do kolejiště je zakázáno. Odvodnění silničního nadjezdu bude provedeno zcela mimo
drážní odvodňovací zařízení a drážní pozemky.
11. Výluky a/nebo pomalé jízdy je nutné projednat v dostatečném předstihu. Výluky delší než 24 hodin a výluky delší
než 5 hodin konaných více než 5 dní po sobě musí být zahrnuty v ročním plánu výluk (žádost pro rok 2017 je nutné
podat nejpozději do 31. 7. 2016). Ostatní výluky se objednávají min. 120 dní před jejich zahájením. Rozsah výluk
a/nebo pomalých jízd požadujeme konzultovat již při přípravě přesného harmonogramu s pracovníkem OŘ HKR
p. Starým tel. 972 341 211. Minimálně 60 dní před výlukou a/nebo pomalou jízdou projedná investor nebo jím
pověřená osoba se SŽDC, Odbor plánování a koordinace výluk, Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 (p. Adamec tel.
972 244 551), uzavření smluvního vztahu o poskytnutí výluk a/nebo pomalých jízd na tratích provozovaných SŽDC
(na náklady objednavatele). Bez tohoto smluvního vztahu nebudou výluky ani pomalé jízdy umožněny.
12. Zaměstnanci, kteří se budou podílet na realizaci stavby v obvodu dráhy, musí být prokazatelně proškoleni z drážního
předpisu Bp1 tím, že mají vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu SŽDC Ob1 část II). Při
vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
13. Prováděcí firma musí pro práce v obvodu dráhy doložit platné odborné způsobilosti (kopie) zaměstnanců ve funkcích
vedoucích prací a zaměstnanců dle platného předpisu SŽDC Zam 1 „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 SŽDC, jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC http://www.szdc.cz.
14. 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 SŽDC S3 – Železniční svršek, SŽDC S 4 Železniční spodek, předpisy SŽDC D1, BP1 a další příslušné normy, přepisy a směrnice SŽDC v platném znění.
15. Pracoviště bude jako pracovní místo po celou dobu provádění stavby řádně označeno ve smyslu předpisu SŽDC
D1.
16. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Stavbou nesmí být
ohrožena bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení
stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
17. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC, zhotovitel neprodleně o této skutečnosti bude
informovat OŘ HKR 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. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich
nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži drážních.
19. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
20. Po dokončení prací požádá investor Drážní úřad o zavedení zkušebního provozu a OŘ HKR o účast na prohlídce
dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. K žádosti předloží doklady potřebné pro uvedení
stavby do zkušebního provozu (získané na náklady investora), zejména: dokumentace skutečného provedení stavby
(tištěná + elektronická verze)
- geodetické zaměření stavby
- zápis o předání a převzetí mezi zhotovitelem a investorem
- stavební deník
- další doklady potřebné k uvedení do zkušebního provozu dle požadavků jednotlivých dotčených zpráv. (např. TBZ –
technickobezpečnostní zkouška, průkaz způsobilosti určeného technického zařízení (UTZ), výchozí revize,…).
21. V průběhu zavádění stavby Drážním úřadem do zkušebního provozu bude stavba předána do provozování SŽDC
předávacím protokolem.
22. Před ukončením zkušebního provozu požádá investor Drážní úřad o vydání kolaudační souhlasu, ke kterému zajistí
na své vlastní náklady potřebnou dokumentaci a protokoly dle požadavků Drážního úřadu. Do trvalého užívání
budou předmětné SO po vydání kolaudačního souhlasu předány OŘ HKR předávacím protokolem a do majetku ČR
- SŽDC budou předány dle podmínek smlouvy o budoucím technickém zhodnocení dráhy.
23. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením
prací.

18. Budou splněny podmínky Drážního úřadu – stavební sekce:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této
dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbu lze povolit na základě projektové dokumentace zajišťující ochranu proti hluku dle přílohy 1 část B vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavba musí být provedena tak, aby byly splněny podmínky ochrany proti
hluku stanovené v § 8 odst. 1 písm. d). vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
4. 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.
5. 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 vlastníkem a provozovatelem dráhy.
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává
podle § 7 odst. 3 zákona.
(5. str. č. j. KrÚ 51498/2019-Li)
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19. Budou splněny podmínky národního dopravce České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Hradec
Králové:
1. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní
předem.
2. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové (p. Roman
Dostál, dostal@rsm.cd.cz, tel. 972 341 235, mobil 725 529 047) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v
majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a
správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
3. Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen. Kontrola stavu ploch
dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.
4. Investor stavby si zajistí souhlasné souhrnné stanovisko s realizací stavby ze strany společnosti SŽDC, s.o. Stavba
zasahuje do ochranného pásma dráhy - stavebník bude respektovat vyjádření vlastníka a provozovatele dráhy,
společnosti SŽDC, s.o., zastoupené Oblastním ředitelstvím.
5. Stavebník si zajistí souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy dle zákona o dráhách č. 266/94 Sb.
v platném znění, který vydává pro předmětnou lokalitu Drážní úřad Praha, Wilsonova 800/3, 126 02 Praha.
6. Stavebník si zajistí vyjádření ČD-Telematiky, a.s. Podmínky vyjádření bude dodržovat v plném rozsahu.
7. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s.. Za případné škody odpovídá a hradí je investor
stavby.
8. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během
výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému
omezení cestující veřejnosti (klientů ČD,a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené
zahrne do nákladů stavby.
9. Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a
souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
10. Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
11. Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č.185/2001 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži
majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný
úřad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715
482, email: kylar@rsm.cd.cz.
12. Případné změny musí být projednány s ČD, a.s. – Regionální správou majetku Hradec Králové.

20. Budou splněny další podmínky vlastníka inženýrských sítí ČD – Telematika a.s. z 19.04.2018:
Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození kabelů ve správě ČD – Telematika a.s. V případě kolize s kabely
ve správě ČD – Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová,
tel. 602 760 627.
21. Prováděním stavby nesmí dojít k ohrožení provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavební
práce na silnici musí být prováděny pod ochranou přechodného dopravního značení. K omezení silničního
provozu může dojít pouze jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou.
22. V případě poškození silnic dotčených stavbou (např. staveništní dopravou) a silnic na objízdných trasách
v majetku Pardubického kraje stavebník zajistí jejich opravy dle pokynů správce silnic – SÚS Pardubického
kraje. Zástupce správce dotčených pozemních komunikací bude přizván k předání staveniště, k zahájení
stavebních prací a dále na kontrolní dny stavby.
Stavebník (zhotovitel) stavby požádá příslušný silniční správní úřad na silnicích II. a III. tříd a na místních
komunikacích o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 zákona o pozemních
komunikacích.
23. Silniční provoz v místě připojení SO 101 na silnici I/37 na konci úseku a v místě připojení SO 110 a SO
101.1 na silnici II/358 musí být po celou dobu provádění stavebních prací řízen přechodným dopravním
značením. Přechodné dopravní značení osadí stavebník (zhotovitel prací) na svůj náklad na základě
rozhodnutí o částečné uzavírce a Stanovení přechodného dopravního značení (DZ) na pozemních
komunikacích. O uzavírku a Stanovení přechodného DZ je stavebník (zhotovitel) povinen požádat příslušný
silniční správní úřad v dostatečném předstihu před zahájením prací. K žádosti o uzavírku a Stanovení
přechodného dopravního značení doloží stavebník (zhotovitel) návrh přechodného DZ odsouhlasený Policií
ČR DI Chrudim a aktuální harmonogram postupu prací za uzavírky.
24. Po dobu realizace musí být zajištěna průjezdnost pro vozidla vojenské správy v min. šířce 3,50 m.
Případná omezení a objízdné trasy musí být oznámeny Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec
Králové (prap. Rudolf Bartoš, telefon 973 251 517), min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
V případě úplné uzavírky musí být tato skutečnost oznámena Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Hradec
Králové, min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
25. V době provádění stavebních prací na obchvatu musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců v místě střetu
se staveništěm.
26. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění a narušení silniční sítě. Případné znečištění musí být
neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti, musí být odstraněno nejpozději po
skončení stavebních prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace.
Výkopek či stavební materiál nesmí být ukládán na silnici, ale na k tomu účelu zřízených skládkách.
(6. str. č. j. KrÚ 51498/2019-Li)
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27. Na stavbě bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona). Na stavbě bude k dispozici ověřená
dokumentace stavby a doklady týkající se prováděné stavby. Za odborné vedení a provádění stavebních
prací bude zodpovídat osoba pověřená zhotovitelem prací a její jméno bude uvedeno ve stavebním deníku.
27. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno a telefon oznámí stavebník
před zahájením stavebních prací stavebnímu úřadu.
28. Stavebník je povinen ohlašovat předem stavebnímu úřadu kontrolní dny stavby podle plánu kontrolních
prohlídek stavby, které musí být prováděny min. 1 x měsíčně od termínu předání staveniště zhotoviteli
stavebních prací.
29 Stavebník je povinen zajistit, aby zhotovitel stavby dbal zvýšené pozornosti při provádění stavebních prací
tak, aby nedošlo k ohrožení, případně znečistění podzemních a povrchových vod závadnými látkami
(především ropné látky a pevné, kapalné a plynné látky poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační
kryt). Před zahájením stavebních prací musí stavebník zajistit, aby dodavatel prací provedl podrobný plán a
protihavarijních opatření (havarijní plán podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb.), který bude schválen
vodoprávním úřadem. Na staveništi musí být k dispozici prostředky k likvidaci ropných látek.
30. Bude respektována existence staveb vodních děl hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) a podrobných
odvodňovacích zařízení (POZ) a bude zachována jejich funkčnost. Bude zamezeno vnikání mechanických
nečistot a splavování zeminy do profilu HOZ.
Stavebník oznámí zahájení prací na stavebních objektech, v rámci kterých má dojít k dotčení HOZ, alespoň 7
dní předem kontaktní osobě (Ing. Josef Kubant). Zástupce SPÚ – odboru vodohospodářských staveb bude
přizván na kontrolní dny stavby týkající se dotčení HOZ a k odsouhlasení dokončených prací.
31. Při činnostech, u kterých hrozí zvýšená prašnost, zajistí stavebník opatření k zamezení znečišťování
ovzduší tuhými znečišťujícími látkami – např. skrápěním vodou, přikrytím skládek sypkých materiálů apod.
Pozemní komunikace musí být udržovány v čistotě.
32. Případná mezideponie vybouraného materiálu musí být zabezpečena před nežádoucím odkládáním
dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by vedlo ke vzniku "černé skládky". V případě, že
taková skládka v místě dočasného skladování odpadů vznikne, zajistí její odstranění stavebník.
33. Budou splněny podmínky Ministerstva životního prostředí ČR v souvislosti s odnětím zemědělské půdy ze
ZPF (čj. 410/550/06-Br z 28.6.2006) – odnětí pro SO 101:
1. Před započetím prací budou v terénu vytyčeny hranice odnímaných ploch v souladu se schválenou dokumentací
(celková výměra trvalého odnětí půdy ze ZPF 13,5330 ha v k.ú. Chrudim, Vlčnov, Slatiňany, Orel, Škrovád a Kunčí,
dočasné odnětí půdy ze ZPF )nad jeden rok) o celkové výměře 2,2848 ha v k.ú. Chrudim, Vlčnov, Slatiňany, Orel a
Škrovád).
2. Na celé ploše odnímané zemědělské půdy bude provedena na náklad stavebníka odděleně skrývka ornice a
dalších hlouběji uložených, zúrodnění schopných vrstev půdy v souladu s bilancí skrývky kulturních vrstev půdy.
Orgánu ochrany ZPF musí být předložen k projednání a odsouhlasení projekt na provedení rozvozu a rozprostření
ornice, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky.
3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev půdy bude veden protokol
(pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a
účelnosti využití těchto zemin. Tento podklad bude předložen orgánům ochrany ZPF při možné kontrole dodržování
podmínek tohoto souhlasu.
4. Za trvale a dočasně odňatou půdu ze ZPF bude zaplacen odvod v souladu s ustanovením § 11 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.
5. Pokud budou stavbou znepřístupněny některé pozemky, stavebník zajistí zřízení vyhovujícího přístupu na ně;
v případě potřeby zajistí realizaci opatření zabraňující tomu, aby v důsledku výstavby nevznikly
neobhospodařovatelné zemědělské pozemky.
6. Stavebník zajistí provedení technické a biologické rekultivace podle Plánu rekultivace. O provádění rekultivace
bude veden stavební deník a vyhotoven protokol o jejím ukončení. Protokol bude předložen ke schválení orgánu
ochrany ZPF. Na základě schváleného protokolu bude uvedenému orgánu ochrany ZPF předložena žádost o
ukončení dočasného odnětí zemědělské půdy a ukončení platby odvodů za uvedené odnětí.
7. Nejpozději 30 dnů před kolaudačním řízením předloží žadatel orgánu ochrany ZPF doklady o využití ornice a
potvrzení vlastníků o převzetí a následném rozprostření určeného množství ornice a podorničí na jednotlivých
pozemcích. U dočasného odnětí žadatel doloží potvrzení vlastníků pozemků o ukončení zpětné rekultivace a
převzetí pozemků k zemědělskému obhospodařování.

34. Budou splněny podmínky souhlasu MěÚ Chrudim, odboru životního prostředí/odd. přírodního prostředí
k trvalému odnětí půdy ze ZPF (čj. 044142/2017 OŽP/Mk z 04.10.2017) – odnětí pro SO 101.1 Jednosměrná větev u silnice II/358:
1. Před zahájením stavby bude vytyčena odsouhlasená plocha (tj. 2 330 m 2) a bude zajištěno její nepřekročení.
2. V místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkové kubatuře cca 466
m3.
3. Ornice bude uložena v místě stavby a využita na vegetační úpravy podél trasy obchvatu.
4. Do doby jejího využití zajistí investor ochranu ornice před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetřování.
5. O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití,
ošetřování a rozprostření budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
6. Pokud při stavbě dojde k poškození nebo narušení melioračního systému, zavlažovacího systému nebo
protierozních opatření, budou tato zařízení na náklady investora uvedena do funkčního stavu.
(7. str. č. j. KrÚ 51498/2019-Li)
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35. Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle metodického pokynu odboru
odpadů MŽP (Věstník MŽP, září 2003). Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie, bude zajištěno jejich
přednostní využití v souladu se zákonem (např. odstraněné živičné povrchy budou odevzdány k recyklaci,
veškeré odpady budou předávány pouze osobě (organizaci) oprávněné k jejich převzetí, tzn. do zařízení
určeného ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Evidence vznikajících odpadů
musí být vedena v souladu s § 39 zákona 185/2001 Sb. a § 21 a 22 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
V případě využívání vzniklých odpadů musí být postupováno v souladu s vyhláškou MŽP č. 297/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Při nakládání s odpady kategorie N (nebezpečný) musí zhotovitel stavby vlastnit souhlas k nakládání
s nebezpečnými odpady od příslušného správního orgánu a plnit povinnosti původce, které vyplývají ze
zákona č. 185/2001 Sb.
Při kolaudaci musí být doloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, včetně jejich evidence.
Čestné prohlášení o likvidaci není dostačujícím dokladem.
Výkopovou zeminu lze využít k terénním úpravám v rámci stavby. Přebytečná zemina bude předána k využití
případně k likvidaci pouze oprávněné osobě ze zákona o odpadech. Odpad ze živičných povrchů komunikací
bude přednostně předán k recyklaci (např. spol. M-Silnice, a.s., obalovna Topol).
36. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak,
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízeních. Případné vzniklé škody budou
neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
37. Při výstavbě SO 201 - Most v km 0,87843 dojde k úplné uzavírce silnice III/3589. Dojde tak k ovlivnění
autobusových zastávek. Provoz veřejné linkové autobusové dopravy (VLAD) musí být projednán s dopravním
úřadem Pardubického kraje. Konkrétní objízdné trasy pro autobusy a způsob dopravní obsluhy VLAD budou
řešeny v rámci řízení o uzavírce dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
38. Stavba bude odpovídat podmínkám ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102 a to vč. rozhledů a vlečných křivek pro
průjezd soupravy nákladního vozidla s přívěsem. Úprava provozu na silnici I/37 musí být odsouhlasena
Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje – OSDP se sídlem v Pardubicích.
39. Definitivní dopravní značení musí být provedeno nejpozději k termínu kolaudace stavby, popřípadě k
předčasnému užívání stavby, na základě tzv. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
o které požádá v dostatečném předstihu stavebník.
40. Při provádění stavby budou dodrženy další podmínky dotčených orgánů:
Ministerstvo ŽP, 100 10 Praha – Vršovická 65, pracoviště HK, Resslova 1229/2a, 50002 ( čj. 410/550/06-Br
z 28.06.2066)

Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a ŽP (čj. MěÚS1/02097/2019 z 27.03.2019)
Obecní úřad Orel (čj. OREL-212/219 z 29.03.2019)
Městský úřad Chrudim - Stavební odbor, Pardubická 67, 537 16 Chrudim (čj.CR 042788/2015 STO/Bk z 25.06.2015)
Městský úřad Chrudim - odbor dopravy, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ( čj. CR 025030/2018 ODP/KL z 13.04.2018,
čj. CR 008886/2019 ODP/KL z 04.02.2019)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ( čj. CR 012189/2018 OŽP/Ry
z 19.03.2018, čj. CR 077659/2018 OŽP/Ry z 19.03.2018)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí/odd. ekologie prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ( čj.
CR 016719/2018 OŽP/Mi z 14.12.2018, čj. CR 079510/2018 OŽP/MI z 12.12.2018)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí/odd. přírodního prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
(čj. CR 020789/2019 OŽP/Mk z 04.06.2019!čj. CR 044142/2017 OŽP/Mk z 04.10.2017)
Městský úřad Chrudim – Stavební odbor (čj. 035752/2018 STO/Ja z 22.06.2018, čj. CR 020054/2019 STO/Št z 18.03.2019)
Krajský úřad Pk, OŽP a zemědělství (čj. 81677/2015/OŽPZ/Di z 16.12.2015, čj. 72970/2018/OŽP/Si z 12.11.2018)
Krajský úřad Pk, OŽP a zemědělství – odd. integrované prevence (čj. KrÚ 15864/2018/OŽPZ/2 z 08.03.2018, čj. KrÚ
64017/2017/OŽPZ/UD z 27.09.2017,KrÚ 79540/2018/OŽPZ/UD z 03.12.2018)
Krajský úřad Pk, ODSH a DO, úsek dopravní obslužnosti (čj. KrÚ 24593/2019 z 22.03.2019)
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim ( čj. KHSPA 14014/2018//HOK-CR
z 15.08.2018, čj. KHSPA 20501/2018//HOK-CR z 13.12.2018)

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 84
Pardubice (č j.: KRPE-40316-1/ČJ-2018-1700DP ze dne 20. 05. 2018, č j.: KRPE-85161-1/ČJ-2017-1700DP z 16.11.2017)
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Chrudim, Všehrdovo nám. 46, 53720
Chrudim (č.j. KRPE-15607-1/ČJ-2018-170306 z 26.03.2018, čj. KRPE-94189-1/ČJ-2018-170306 z 11.12.2018, čj. KRPE-55412-1/ČJ2017-170306 z 26.07.2017)

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (čj. DUCR-11202/18/Bn z 23.02.2018)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú. o. Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim (č j.: HSPA-496/2018 ze dne 07. 03. 2018, č j.: HSPA-4-505/2018 ze dne 10. 12. 2018)

ČR – MO, odbor ochrany územních zájmů, Sekce ekonomická a majetková MO, Teplého 1899, 530 02
Pardubice (čj. 11368/74536/2018-1150-OÚZ-PCE z 05.12.2018, 11182/75013/2018-1150-OÚZ-PCE z 15.01.2019),
jejichž relevantní podmínky byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí v rozsahu, který se týká
stavebních objektů povolovaných tímto stavebním povolením.
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41. Na stavbu mohou být použity pouze materiály ve shodě s platnými certifikáty a atesty výrobků. Doklady o
vhodnosti použitých výrobků stavebník předloží při kolaudaci. Použité materiály, pokud nejsou v ČR běžně
známé, musí být opatřeny atestem hlavního hygienika.
42. Na viditelném místě bude umístěna tabule s údaji zhotovitele stavby, názvu stavby a termínu dokončení
stavby.
43. Stavebník prokazatelným způsobem seznámí zhotovitele stavby s podmínkami tohoto rozhodnutí.
44. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73, 74 zákona č. 500/2004
o správním řízení). Stavebník nesmí zahájit stavbu (vstoupit na nevypořádaný pozemek), dokud nebude mít
k tomuto konkrétnímu pozemku potřebná práva (souhlas, smlouvu, rozhodnutí o vyvlastnění).
45. V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby bude proveden na úseku II. etapy měření
hluku ze silniční dopravy v době denní i v době noční v prostoru „A“ (mezi městem Chrudim a místní částí
Vlčnov) v referenčním bodě č. 1 – u čp. 246; v prostoru „B“ (mezi městem Slatiňany a obcí Orel)
v referenčním bodě č. 4 – u čp. 178; a v prostoru „C“ (jižně od Slatiňan) v referenčním bodě č. 1 – čp. 179.
V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby bude provedeno na úseku I. etapy měření
hluku ze silniční dopravy v době denní i noční v úseku „2“ (Dolní Vestec) referenční bod 2 – u čp. 11.
V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby bude proveden na úseku II. etapy měření
hluku ze silniční dopravy v době denní i v době noční v prostoru „B“ (mezi městem Slatiňany a obcí Orel)
v chráněném venkovním prostoru čp. 113, k.ú. Orel.
46. Dokončená stavba popřípadě ucelená část stavby schopná samostatného užívání může být užívána
pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Ukončení prací je stavebník
povinen písemně oznámit odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje. V
dostatečném předstihu před ukončením prací je stavebník povinen požádat o kolaudační souhlas dle § 119 a
122 stavebního zákona, na příslušném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12
k vyhlášce 503/2006 Sb., v platném znění. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. K žádosti o
kolaudační souhlas dále předloží projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení, popis a
zdůvodnění provedených odchylek, zaměření skutečného provedení stavby, výsledky kontrolních zkoušek,
atesty zabudovaných materiálů, 1. hlavní mostní prohlídky, mostní listy a další náležitosti dle ustanovení §
122 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona.
47. Po kolaudaci stavby stavebník zajistí na základě zaměření silničního tělesa a zhotovení oddělovacího
geometrického plánu majetkové vypořádání mezi vlastníky pozemků pod silničním tělesem a vlastníkem
silnice (ŘSD ČR). Stavebník na základě geometrického oddělovacího plánu zajistí zavkladování změn do KN
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.
48. Toto stavební povolení nenahrazuje rozhodnutí orgánů ochrany životního prostředí o kácení vegetace,
které je nutné provést před zahájením vlastních stavebních prací.
49. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
nebude stavba zahájena (§ 15, odst. 4 stavebního zákona).
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- stavebník podle § 109, písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00 (IČ 65993390),
zastoupený společností Valbek, spol. s r. o. (IČO 482 66 230) se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
- vlastník pozemků, na kterých má být stavba provedena, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k tomuto pozemku právo věcného břemene může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno, podle § 109, písm. b), c), d) stavebního zákona (doručenkou):
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany
Obec Orel
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, Regionální správa
majetku Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Svozil Jiří, Teplárenská 12/10, Bohatice, 36004 Karlovy Vary
Dvořák Libor, Husova 786, Chrudim III, 53701 Chrudim
Dvořák Tomáš, Strojařů 1153, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Hauzarová Zuzana, Pernerova 288/17, Karlín, 18600 Praha 8
Kopečný Roman, Výchozí 364/2, Podolí, 14700 Praha 4
Sakař Jan, č. p. 1, 53803 Heřmanův Městec
Řehák Otto, č. p. 2, 53821 Orel
Tomiška Josef, č. p. 200, 53821 Orel
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Šustr Zdeněk Ing., Krocínova 417, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Šustrová Marie, Krocínova 417, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Solil Miroslav, Turov 44, 53372 Moravany
Solilová Anna, Prodloužená 1473, 53501 Přelouč
Solilová Edita, Prodloužená 1473, 53501 Přelouč
Solil Miloš, č. p. 117, 53002 Slepotice
Pospíšil Kamil, Nádražní 275, 53821 Slatiňany
Pospíšil Milan Ing., Čs. armády 472, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové
SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1
ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
Vodárenská společnost Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19326 00 Plzeň
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha – Břevnov
Odůvodnění:
Dne 13. března 2019 podal u zdejšího odboru dopravy a silničního hospodářství stavebník Ředitelství
silnic a dálnic ČR, zastoupený na základě plné moci Valbek, spol. s r. o. (IČO 482 66 230) se sídlem
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu/stavební
objekty. Stavební úřad jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 písm. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle § 16,
odst. 1 a § 40, odst. 3d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
opatřením ze dne 9. května 2019 oznámil dle § 112 stavebního zákona a § 47 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V
provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek § 111
stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že uskutečněním ani užíváním
stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
Ke stavbě byla získána stanoviska dotčených orgánů:
Ministerstvo ŽP, 100 10 Praha – Vršovická 65, pracoviště HK, Resslova 1229/2a, 50002 (čj. 410/550/06-Br
z 28.06.2006)

Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a ŽP (čj. MěÚS1/02097/2019 z 27.03.2019, )
Obecní úřad Orel (čj. OREL9212/219 z 29.03.2019)
Městský úřad Chrudim - odbor Stavební odbor, Pardubická 67, 537 16 Chrudim (čj.CR 042788/2015 STO/Bk
z 25.06.2015)

Městský úřad Chrudim - odbor dopravy, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ( čj. CR 025030/2018 ODP/KL z 13.04.2018,
čj. CR 008886/2019 ODP/KL z 04.02.2019)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ( čj. CR 012189/2018 OŽP/Ry
z 19.03.2018, čj. CR 077659/2018 OŽP/Ry z 19.03.2018)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí/odd. ekologie prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ( čj.
CR 016719/2018 OŽP/Mi z 14.12.2018, čj. CR 079510/2018 OŽP/MI z 12.12.2018)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí/odd. přírodního prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
(čj. CR 021372/2019, čj. CR 044142/2017 OŽP/Mk z 04.10.2017)
Městský úřad Chrudim – Stavební odbor (čj. 035752/2018 STO/Ja z 22.06.2018, čj. CR 020054/2019 STO/Št z 18.03.2019)
Krajský úřad Pk, OŽP a zemědělství (čj. 81677/2015/OŽPZ/Di z 16.12.2015, čj. 72970/2018/OŽP/Si z 12.11.2018)
Krajský úřad Pk, OŽP a zemědělství – odd. integrované prevence (čj. KrÚ 15864/2018/OŽPZ/2 z 08.03.2018, čj. KrÚ
64017/2017/OŽPZ/UD z 27.09.2017,KrÚ 79540/2018/OŽPZ/UD z 03.12.2018)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim ( čj. KHSPA 14014/2018//HOK-CR
z 15.08.2018, čj. KHSPA 20501/2018//HOK-CR z 13.12.2018)

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 84
Pardubice (č j.: KRPE-40316-1/ČJ-2018-1700DP ze dne 20. 05. 2018, č j.: KRPE-85161-1/ČJ-2017-1700DP z 16.11.2017)
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Chrudim, Všehrdovo nám. 46, 53720
Chrudim (č.j. KRPE-15607-1/ČJ-2018-170306 z 26.03.2018, čj. KRPE-94189-1/ČJ-2018-170306 z 11.12.2018, čj. KRPE-55412-1/ČJ2017-170306 z 26.07.2017)

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (čj. DUCR-11202/18/Bn z 23.02.2018)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú. o. Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim (č j.: HSPA-496/2018 ze dne 07. 03. 2018, č j.: HSPA-4-505/2018 ze dne 10. 12. 2018)

ČR – MO, odbor ochrany územních zájmů, Sekce ekonomická a majetková MO, Teplého 1899, 530 02
Pardubice (čj. 11368/74536/2018-1150-OÚZ-PCE z 05.12.2018, 11182/75013/2018-1150-OÚZ-PCE z 15.01.2019)
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem
účastníků řízení v souladu s § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení rozhodnutí formou
veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 5 stavebního zákona).
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V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se stavební povolení
doručuje postupem dle stavebního zákona. Ostatní (následné) písemnosti se doručují jednotlivě pouze
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení
se písemnosti doručují veřejnou vyhláškou (§ 2, odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění).
Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění dopravní,
vodní a energetické infrastruktury platí zákon o vyvlastnění (viz § 3 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění).
Stavební úřad v tomto řízení aplikoval ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je
uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo
opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely
vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170
stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných
veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve
vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické
infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“.
Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, je stavba silnice I. třídy, její součásti, příslušenství a stavby související veřejně prospěšná, pro
kterou lze ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 téhož zákona podle zvláštního právního předpisu (zákon č.
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších
předpisů) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy,
modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo
staveb souvisejících. Pro tuto stavbu tedy není třeba souhlas vlastníka dle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o veřejně prospěšnou stavbu, bylo stavební povolení
vydáno s tím, že stavebník musí pozemky, k nimž nezískal právo, vyvlastnit. K vlastní realizaci stavebního
záměru musí mít stavebník potřebná práva ke konkrétnímu pozemku či stavbě. Pozemky, ke kterým
stavebník nezíská vlastnické či jiné právo, nesmí být stavbou dotčeny.
Stavební úřad tak nepožadoval po stavebníku souhlasy vlastníků pozemků či staveb, na nichž má být
stavební záměr uskutečněn. Rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby v tomto řízení tak v souladu
s vůlí zákonodárce stavbu povoluje pouze z hlediska veřejného práva. Z hlediska práva soukromého je na
stavebníkovi, aby si obstaral soukromoprávní titul k pozemkům, buď ve formě vyvlastňovacího rozhodnutí,
nebo dohody s vlastníky pozemku. Oprávněnou stavbu lze tedy zbudovat pouze na základě souhlasu
vlastníka pozemku. V případě, že stavebník zahájí stavbu bez soukromoprávního titulu, nebude se jednat o
stavbu nepovolenou, ale o stavbu neoprávněnou; ke sporům z takové stavby je příslušný soud, nikoli zdejší
stavební úřad.
Námitky ve věci realizace stavby na pozemcích, ke kterým stavebník dosud nezískal právo, a které
budou řešeny ve vyvlastňovacím řízení podle zákona č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění), v platném znění,
na základě ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích (veřejně prospěšná stavba), nelze
v tomto řízení uplatnit; jsou věcí samostatného řízení o vyvlastnění. Pouze v řízení o vyvlastnění může
vlastník pozemku uplatnit námitky.
Okruh účastníků byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Podle § 109
stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být provedena
změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby na
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo
odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, e) vlastník
sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno. Stavební úřad usoudil, že níže vyjmenovaní účastníci mohou být dotčeni
na svých právech:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- stavebník podle § 109, písm. a) stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00 (IČ 65993390),
zastoupený společností Valbek, spol. s r. o. (IČO 482 66 230) se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
- vlastníci pozemků, na kterých má být stavba provedena, může-li být jejich vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k tomuto pozemku právo věcného břemene může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno, podle § 109, písm. b), c), d) stavebního zákona:
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim (čj. CR 011966/2018 z 22.02.2018)
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice (čj. SUSPK/2821/2018 z 25.05.2018, čj.
SUSPK/9808/2018 z 14.12.2018, čj. SUSPK/9796/2018 z 11.01.2019)
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Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany (čj. MěÚ Sl/01333/2018 z 06.03.2018, čj. 6759/15/SEK/STAR
z 14.12.2015)
Obec Orel (čj. – z 14.12.20015, čj. OU/0224/2015-MM z 26.05.2015)

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, Regionální správa
majetku Hradec Králové (čj. 1237/2017-RSM/HK z 11.07.2017)
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 (čj. SPU 072823/2019/144/Při z 21.02.2019)
Svozil Jiří, Teplárenská 12/10, Bohatice, 36004 Karlovy Vary
Dvořák Libor, Husova 786, Chrudim III, 53701 Chrudim
Dvořák Tomáš, Strojařů 1153, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Hauzarová Zuzana, Pernerova 288/17, Karlín, 18600 Praha 8
Kopečný Roman, Výchozí 364/2, Podolí, 14700 Praha 4
Sakař Jan, č. p. 1, 53803 Heřmanův Městec
Řehák Otto, č. p. 2, 53821 Orel
Tomiška Josef, č. p. 200, 53821 Orel
Šustr Zdeněk Ing., Krocínova 417, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Šustrová Marie, Krocínova 417, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Solil Miroslav, Turov 44, 53372 Moravany
Solilová Anna, Prodloužená 1473, 53501 Přelouč
Solilová Edita, Prodloužená 1473, 53501 Přelouč
Solil Miloš, č. p. 117, 53002 Slepotice
Pospíšil Kamil, Nádražní 275, 53821 Slatiňany
Pospíšil Milan Ing., Čs. armády 472, Chrudim IV, 53701 Chrudim
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové (čj. PVZ/18/7896/Ka/O z 20.09.2018, čj.
PVZ/18/48380/Ka/O z19.12.2018 )

SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1 (čj. 17195/2018-SŽDC-OŘ HKR-NT
z 21.05.2018)

ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3 (čj. 04658/2018-O z 19.04.2018)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 ( čj. 742684/18 z 10.10.2018)
Vodárenská společnost Chrudim a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim (čj. 99/TD/18 z 08.03.2018, čj. 591/TD
z 12.02.2018)

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (čj. 500180486 z 08.11.2018)
ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19326 00 Plzeň (čj. 01011006549 z 23.10.2018, čj. 1100666622 z 19.10.2018)
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha – Břevnov (čj. UPTS/OS/204017/2018 z 10.10.2018)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
- vlastník sousedního pozemku a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho vlastnické právo nebo právo k věcnému břemenu
prováděním stavby přímo dotčeno podle § 109, písm. e) a f) stavebního zákona - doručení veřejnou
vyhláškou (ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 a ustanovení § 109, odst. 7 stavebního zákona):
Pozemkové parcely č. 2246/1, 2246/2, 2845/37, 2845/3, 2845/7, 2845/39, 2269/2, 2239/3, 2239/4, 2238/2,
2238/1, 3531/1, 3531/2, 2837/6, 2837/7, 2148/2, 2148/1, 2181/2, 2181/1, 2182/11, 2182/33, 2182/10,
2182/32, 2182/9, 2182/31, 2182/8, 2182/30, 2182/28, 2182/7 2182/20, 2182/21, 2182/6, 2182/34, 2182/39,
2182/35, 2182/23, 2182/24, 2182/36, 2182/25, 2182/26, 2182/37, 2182/38 v k.ú. Chrudim.
Pozemkové parcely č. 503, 538, 540, 518, 541, 542, 546, 549, 513, 551 v k.ú. Vlčnov u Chrudimi.
Pozemkové parcely č. 354/4, 356/40, 355/2, 355/24, 355/23, 355/3, 355/4, 355/42, 355/17, 355/29, 355/30,
355/5, 355/6, 355/7, 355/8, 355/9, 355/10, 355/11, 355/12, 355/13, 355/15, 355/31, 355/32, 355/33, 355/34,
355/35, 355/36, 355/37, 355/16, 355/38, 351/1, 670/1, 670/2, 334/6, 335/2, 335/3, 336/1, 351/2, 334/5,
334/2, 335/6, 336/4, 335/5, 321/11, 321/10, 321/9, 321/8, 321/7, 317/2, 317/1, 312/1, 265/1, 268/1, 267/1,
266/1, 711/10, 265/2, 711/12, 264/1, 264/2, 260/2, 258/1, 261, 260/1, 240/2, 655/1, 240/8, 655/2, 240/1,
240/7, 239/2, 239/1, 238/1, 238/2, 237/1, 237/2, 236/1, 236/2, 235/1, 238/4, 653/2, 653/1, 242/2, 242/1,
241/2, 241/1, 232/2, 232/1, 221/1, 222/2, 217/1, 223/1, 223/2, 224/2, 224/1,226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 651/1,
651/2, 229, 218 v k.ú. Slatiňany.
Pozemkové parcely č. 228/20, 224/8, 1297, 1266, 1825, 1389, 1265, 1264, 1263, 1262, 1814, 1347, 1350,
1337, 1349, 1798, 1824 v k.ú. Orel.
Pozemkové parcely č. 113/1, 113/4 a 113/6 v k.ú. Škrovád.
Pozemkové parcely č. 150/2, 150/1, 153/1, 479/41, 479/40, 479/38, 479/37, 479/36 a 132/3 v k.ú. Kunčí.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e)
a f) identifikováni ve výroku pouze označením pozemku či stavby dle katastru nemovitostí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly námitky uplatněny.
Připomínky byly zapracovány v revalentním rozsahu do podmínek rozhodnutí.
(12. str. č. j. KrÚ 51498/2019-Li)
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního
řádu: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů ke stavbě nejsou zamítavá ani protichůdná a jejich
podmínky byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Na stavbu bylo Městským úřadem Slatiňany vydáno územní rozhodnutí, OVŽP č.j.
1127/4196/06/SÚ/Od, dne 26.10.2006, právní moci nabylo dne 6.12.2006. Platnost ÚR je 2 roky od nabytí
právní moci, tj. do 5.12.2008.
Jeho platnost byla prodloužena rozhodnutím MěÚ Slatiňany, OVŽP č.j. 0282/09/OVŽP/Od, ze dne
22.1.2009 (nabytí právní moci dne 23.2.2009) na další 2 roky, tj. do 23.2.2011. Jeho platnost byla
prodloužena rozhodnutím MěÚ Slatiňany, OVŽP č.j. 1492/11/OVŽP/Od, ze dne 17.3.2011 (nabytí právní moci
dne 23.4.2011) na další 4 roky, tj. do 23.4.2015. Jeho platnost byla prodloužena rozhodnutím MěÚ Chrudim,
SO č.j. CR 042788/2015 STO/Bk, ze dne 25.6.2015 (nabytí právní moci dne 28.7.2015) na další 4 roky, tj. do
28.7.2019.
Pro související stavbu „I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 Slatiňany, doplnění křižovatkové větve“
bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem Chrudim, stavebním odborem dne 24.05.2018 (čj. CR
035001/2018 STO/Št).
Ke stavbě byl získán souhlas příslušného stavebního úřadu (čj. 035752/2018 STO/Ja z 22.06.2018,
čj. CR 020054/2019 STO/Št z 18.03.2019) dle § 15, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“) jako průkaz, že stavba je v souladu s
územním rozhodnutím.
Ke stavbě byla rovněž získána závazná stanoviska dotčených orgánů.
Dokumentace stavby byla zpracována autorizovanou osobou a splňuje požadavky stanovené
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění. Rovněž splňuje podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby.
Protože stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl, jak je ve výroku
uvedeno.

Poučení

k

odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu dopravy ČR
s podáním na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a dopravní
obslužnosti, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.
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.
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 s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok
nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Doručí se:
Doručení dle ustanovení § 2, odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění:
Doručení dodejkou:
1. Žadatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00 (IČ 65993390),
zastoupený společností Valbek, spol. s r. o. (IČO 482 66 230) se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
(13. str. č. j. KrÚ 51498/2019-Li)
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2. Obce, na jejichž území má být stavební záměr uskutečněn:
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim
Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany
Obec Orel, Orel 38, 538 21 Orel
3. Dotčené orgány:
Ministerstvo ŽP, 100 10 Praha – Vršovická 65, pracoviště HK, Resslova 1229/2a, 50002 (čj. 410/550/06-Br
z 28.06.2006)

Městský úřad Slatiňany, odbor výstavby a ŽP (čj. MěÚS1/02097/2019 z 27.03.2019, )
Obecní úřad Orel, Orel 38, 538 21 Orel (čj. OREL9212/219 z 29.03.2019)
Městský úřad Chrudim - odbor Stavební odbor, Pardubická 67, 537 16 Chrudim (čj.CR 042788/2015 STO/Bk
z 25.06.2015)

Městský úřad Chrudim - odbor dopravy, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ( čj. CR 025030/2018 ODP/KL z 13.04.2018,
čj. CR 008886/2019 ODP/KL z 04.02.2019)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim ( čj. CR 012189/2018 OŽP/Ry
z 19.03.2018, čj. CR 077659/2018 OŽP/Ry z 19.03.2018)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí/odd. ekologie prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim (čj.
CR 016719/2018 OŽP/Mi z 14.12.2018, čj. CR 079510/2018 OŽP/MI z 12.12.2018)

Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí/odd. přírodního prostředí, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
(čj. CR 021372/2019, čj. CR 044142/2017 OŽP/Mk z 04.10.2017)
Městský úřad Chrudim – Stavební odbor (čj. 035752/2018 STO/Ja z 22.06.2018, čj. CR 020054/2019 STO/Št z 18.03.2019)
Krajský úřad Pk, OŽP a zemědělství (čj. 81677/2015/OŽPZ/Di z 16.12.2015, čj. 72970/2018/OŽP/Si z 12.11.2018)
Krajský úřad Pk, OŽP a zemědělství – odd. integrované prevence (čj. KrÚ 15864/2018/OŽPZ/2 z 08.03.2018, čj. KrÚ
64017/2017/OŽPZ/UD z 27.09.2017,KrÚ 79540/2018/OŽPZ/UD z 03.12.2018)

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim (čj. KHSPA 14014/2018//HOK-CR
z 15.08.2018, čj. KHSPA 20501/2018//HOK-CR z 13.12.2018)

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 84
Pardubice (č j.: KRPE-40316-1/ČJ-2018-1700DP ze dne 20. 05. 2018, č j.: KRPE-85161-1/ČJ-2017-1700DP z 16.11.2017)
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Chrudim, Všehrdovo nám. 46, 53720
Chrudim (č.j. KRPE-15607-1/ČJ-2018-170306 z 26.03.2018, čj. KRPE-94189-1/ČJ-2018-170306 z 11.12.2018, čj. KRPE-55412-1/ČJ2017-170306 z 26.07.2017)

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (čj. DUCR-11202/18/Bn z 23.02.2018)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú. o. Chrudim, Topolská 569, 537 01 Chrudim (č j.: HSPA-496/2018 ze dne 07. 03. 2018, č j.: HSPA-4-505/2018 ze dne 10. 12. 2018)

ČR – MO, odbor ochrany územních zájmů, Sekce ekonomická a majetková MO, Teplého 1899, 530 02
Pardubice (čj. 11368/74536/2018-1150-OÚZ-PCE z 05.12.2018, 11182/75013/2018-1150-OÚZ-PCE z 15.01.2019)
Doručení veřejnou vyhláškou (dle ustanovení § 2, odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění):
a) Vlastníci pozemků (identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - trvalý
zábor) a ti, kteří mají k těmto pozemkům právo věcného břemene, může-li být jejich vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno, podle § 109, písm. b), c), d) stavebního zákona:
Pozemkové parcely č. 2835/21, 3650/14, 3650/15, 3650/17, 3650/18, 3650/19, 3650/20, 3650/21, 3650/22,
3650/23, 3650/24, 3650/25, 3650/26, 3650/27, 3650/28, 3650/29, 3650/30, 3650/32, 3650/33, 3650/34,
3650/35, 3650/36, 3650/37, 3650/38, 3650/41, 3650/42, 3650/31, 3650/16 v k.ú. Chrudim,
Pozemkové parcely č. 132/11, 132/16, 132/29, 132/30, 132/31, 132/32, 132/5, 132/6, 132/7, 132/9,
479/1, 479/70, 479/12, 479/31, 479/32, 479/33, 479/34, 479/39, 479/42, 479/43, 479/52, 479/53, 479/55,
479/56, 479/57, 479/58, 479/59, 479/60, 479/61, 479/62, 479/63, 479/64, 479/65, 479/66, 479/67, 479/68,
479/7, 479/71, 479/72, 479/73, 479/30, 479/47 v k.ú. Kunčí,
Pozemkové parcely č. 1300, 1334, 1346, 1353, 1355, 1356, 1388, 739/27, 1855, 1299, 1351, 1387, 1814,
1822, 1823, 1798, 1298, 1854 v k.ú. Orel
Pozemkové parcely č. 355/39, 842/1, 842/10, 842/11, 842/12, 842/14, 842/15, 842/16, 842/17, 842/18,
842/19, 842/2, 842/20, 842/22, 842/24, 842/25, 842/26, 842/27, 842/28, 842/29, 842/3, 842/30, 842/31,
842/32, 842/33, 842/34, 842/35, 842/36, 842/4, 842/5, 842/8, 842/9, 843/1, 843/10, 843/11, 843/12, 843/13,
843/14, 843/15, 843/2, 843/3, 843/4, 843/5, 843/6, 843/7, 843/7, 843/8, 843/9, 844/1, 844/10, 844/14, 844/15,
844/16, 844/17, 844/18, 844/2, 844/20, 844/21, 844/23, 844/24, 844/25, 844/26, 844/27, 844/28, 844/29,
844/3, 844/30, 844/32, 844/33, 844/34, 844/35, 844/36, 844/4, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 844/9, 711/11,
842/13, 842/21, 842/23, 842/6, 842/7, 844/11, 844/12, 844/13, 844/19, 844/22, 844/31
v k.ú. Slatiňany,
Pozemková parcela č. 113/7 ýv k.ú. Škrovád,
Pozemkové parcely č. 388/1, 388/10, 388/11, 388/12, 388/13, 388/14, 388/15, 388/16, 388/17, 388/18,
388/19, 388/2, 388/20, 388/21, 388/3, 388/5, 388/7, 388/8, 388/9389/3, 389/4, 388/4, 388/6
v k.ú. Vlčnov u Chrudimi.
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b) Vlastníci sousedních pozemků (identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí), jež mohou být prováděním stavby přímo dotčeny a ti, kteří mají k těmto pozemkům právo
věcného břemene, může-li být jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno, podle § 109, písm. e), f)
stavebního zákona:
Pozemkové parcely č. 2246/1, 2246/2, 2845/37, 2845/3, 2845/7, 2845/39, 2269/2, 2239/3, 2239/4, 2238/2,
2238/1, 3531/1, 3531/2, 2837/6, 2837/7, 2148/2, 2148/1, 2181/2, 2181/1, 2182/11, 2182/33, 2182/10,
2182/32, 2182/9, 2182/31, 2182/8, 2182/30, 2182/28, 2182/7 2182/20, 2182/21, 2182/6, 2182/34, 2182/39,
2182/35, 2182/23, 2182/24, 2182/36, 2182/25, 2182/26, 2182/37, 2182/38 v k.ú. Chrudim.
Pozemkové parcely č. 503, 538, 540, 518, 541, 542, 546, 549, 513, 551 v k.ú. Vlčnov u Chrudimi.
Pozemkové parcely č. 354/4, 356/40, 355/2, 355/24, 355/23, 355/3, 355/4, 355/42, 355/17, 355/29, 355/30,
355/5, 355/6, 355/7, 355/8, 355/9, 355/10, 355/11, 355/12, 355/13, 355/15, 355/31, 355/32, 355/33, 355/34,
355/35, 355/36, 355/37, 355/16, 355/38, 351/1, 670/1, 670/2, 334/6, 335/2, 335/3, 336/1, 351/2, 334/5,
334/2, 335/6, 336/4, 335/5, 321/11, 321/10, 321/9, 321/8, 321/7, 317/2, 317/1, 312/1, 265/1, 268/1, 267/1,
266/1, 711/10, 265/2, 711/12, 264/1, 264/2, 260/2, 258/1, 261, 260/1, 240/2, 655/1, 240/8, 655/2, 240/1,
240/7, 239/2, 239/1, 238/1, 238/2, 237/1, 237/2, 236/1, 236/2, 235/1, 238/4, 653/2, 653/1, 242/2, 242/1,
241/2, 241/1, 232/2, 232/1, 221/1, 222/2, 217/1, 223/1, 223/2, 224/2, 224/1,226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 651/1,
651/2, 229, 218 v k.ú. Slatiňany.
Pozemkové parcely č. 228/20, 224/8, 1297, 1266, 1825, 1389, 1265, 1264, 1263, 1262, 1814, 1347, 1350,
1337, 1349, 1798, 1824 v k.ú. Orel.
Pozemkové parcely č. 113/1, 113/4 a 113/6 v k.ú. Škrovád.
Pozemkové parcely č. 150/2, 150/1, 153/1, 479/41, 479/40, 479/38, 479/37, 479/36 a 132/3 v k.ú. Kunčí.
Na vědomí:
ČR – MO, Agentura logistiky – Regionál. stř. vojenské dopravy Hr. Králové, Velké nám 33, 500 01 Hradec
Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim
Městský úřad Slatiňany
Obecní úřad Orel
Krajský úřad Pardubického kraje, z d e

Toto rozhodnutí musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů veřejnou vyhláškou.
Krajský úřad Pardubického kraje, Městský úřad Chrudim, Městský úřad Slatiňany, Obecní úřad Orel, žádáme
o zveřejnění této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým
a umožňujícím dálkový přístup (den obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto
oznámení po 15 ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí na Krajský úřad Pk, odbor dopravy a SH,
Komenského 125, 532 11 Pardubice.

Vyvěšeno dne: ……………………

Sejmuto dne: ………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Za vydané rozhodnutí nebyl v souladu s ustanovením položky 18, odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stavebníkovi stanoven správní poplatek (od poplatku je
osvobozeno vydání stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných
staveb realizovaných státem).
Příloha pro stavebníka: Ověřená dokumentace stavby; bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba Ing. Lipan (tel. 466 026 172)
(15. str. č. j. KrÚ 51498/2019-Li)
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