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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, organizační složka Stavební správa Východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc, IČ 
70994234, 

zastoupená společností SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a ŽP jako stavební úřad stanovený Krajským 
úřadem Pardubického kraje, odborem majetkovým, stavebního řádu a investic k provedení 
správního řízení a vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce žst. Letohrad“ navržené na 
pozemcích v kat. územích Letohrad, Orlice, Kunčice u Letohradu, Lukavice v Čechách, Žamberk, 
Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, Hnátnice a Lanšperk, tj. ve správních obvodech čtyř obecných 
stavebních úřadů , a to odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letohrad, odboru 
regionálního rozvoje – stavebního úřadu Městského úřadu Žamberk, stavebního úřadu Obecního 
úřadu Dolní Dobrouč a odboru stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí  dle § 13 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“), posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí  o umístění 
stavby „Rekonstrukce žst. Letohrad“, kterou dne 15.2.2017 podala Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, organizační 
složka Stavební správa Východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc, IČ 70994234, zastoupená 
společností SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349, (dále jen 
„žadatel“) a na základě toho  vydává podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
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ROZHODNUTÍ   O   UMÍSTĚNÍ   STAVBY

„Rekonstrukce žst. Letohrad“

Na těchto pozemcích :

k.ú. Dlouhoňovice:

pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o.: p.č. 726/1

k.ú. Žamberk:

pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 3887/1

pozemek ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 3887/8

k.ú. Lukavice v Čechách:

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č.  4368, 4371

k.ú. Letohrad: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 584/1, 753/1, 335/17, 335/21, st. 1538, st. 320, 
335/6, 752/1

pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 753/11, 896, st. 312/2, st. 312/1, st. 344, st. 319, 753/6, 
st. 348/1, st. 557, st. 319, st. 1534, 876, st. 314

pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků :  p.č. 753/28, 335/9, 327/1, 748/2

k.ú. Orlice: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 169/3, 169/5, 1014/1, 169/6, 148/2, 136/7, 
105/6

pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 1/1, st.p.č. 225, 1014/4

pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků: p.č. 170/4, 989, 199/4, 196/5, 213/2

k.ú.  Kunčice u Letohradu:

pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 1452/1  

k.ú. Dolní Dobrouč: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č.  4430/1, 8045, 8049

k.ú. Lanšperk: 
pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o.: p.č. 2006, 325/1        
pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 325/10, st.p.č. 93 
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Popis stavby : 

Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci ŽST Letohrad. Dojde k zásadní 
úpravě kolejiště celé stanice, dotčena budou všechna zhlaví a vnitřní část stanice, železniční 
přejezdy, mosty, propustky, trakční vedení a osvětlení. Dojde k úpravě nástupišť, zastřešení 
nástupišť, bude zřízen nový podchod pro cestující. Součástí stavby je výstavba staničního 
zabezpečovacího zařízení v ŽST Letohrad a současně technologické začlenění ŽST Lanšperk 
do ŽST Letohrad, traťové zabezpečovací zařízení v úseku Letohrad - Žamberk a úprava 
stávajícího TZZ Jablonné nad Orlicí - Letohrad a Letohrad - Lanšperk a zavázání do nového 
SZZ v ŽST Letohrad. 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky : 

1. Stavba bude umístěna na těchto pozemcích :

k.ú. Dlouhoňovice:

pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o.: p.č. 726/1

k.ú. Žamberk:

pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 3887/1

pozemek ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 3887/8

k.ú. Lukavice v Čechách:

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č.  4368, 4371

k.ú. Letohrad: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 584/1, 753/1, 335/17, 335/21, st. 1538, st. 320, 
335/6, 752/1

pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 753/11, 896, st. 312/2, st. 312/1, st. 344, st. 319, 753/6, 
st. 348/1, st. 557, st. 319, st. 1534, 876, st. 314

pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků :  p.č. 753/28, 335/9, 327/1, 748/2

k.ú. Orlice: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 169/3, 169/5, 1014/1, 169/6, 148/2, 136/7, 
105/6

pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 1/1, st.p.č. 225, 1014/4

pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků: p.č. 170/4, 989, 199/4, 196/5, 213/2

k.ú.  Kunčice u Letohradu:

pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 1452/1  

k.ú. Dolní Dobrouč: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č.  4430/1, 8045, 8049

k.ú. Lanšperk: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o.: p.č. 2006, 325/1        
pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 325/10, st.p.č. 93 
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jak je   navrženo v situačních plánech projektové dokumentace, kterou vypracovala 
společnost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ:25793349, DIČ 
CZ25793349,   autorizoval Ing.Karel Košař, autorizovaný inženýr v oboru elektrotechnická 
zařízení pro techniku prostředí staveb pro techniku prostředí staveb – ČKAIT 002043, která 
byla ověřena v územním řízení.

2. Při provádění prací nutno zachovat nájezdy a přístupy do jednotlivých nemovitostí. 
Znemožnění přístupu a příjezdu  na dobu nezbytně nutnou projednat s vlastníky  příslušných 
nemovitostí předem.

3. Dodržet podmínku závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, územ.prac. Ústí nad Orlicí ze dne 13.10.2016 č.j. KHSPA 
14614/2016/HOK-UO :
- V PD pro stavební povolení budou uvedeny údaje o výskytu azbestu v objektech určených 

k demolici (uložení střešní krytiny a garáže SŽDC a objektu jednopodlažní budovy ČD a.s. 
RSM)

4. Dodržet podmínky vyjádření Městského úřadu Žamberk, oboru životního prostředí a 
zemědělství ze dne 18.7.2016 č.j. MUZBK-15775/2016/ZPZE/POKM/SOU/214
- orgán v oblasti nakládání s odpady : 

- Na stavbě je nutné vytvořit technickoorganizační podmínky pro řádné nakládání 
s odpady. Stavební odpady vzniklé při realizaci stavby musí být tříděny podle druhů a 
kategorie . O vyprodukovaných odpadem musí být vedena průběžná evidence. 
- orgán ochrany přírody a krajiny :

- Vzhledem k tomu, že se v blízkosti plánované rekonstrukce nachází vzrostlá zeleň, 
je třeba během prací důsledně dodržovat příslušné normy, výkopové práce v kořenovém 
porostu provádět ručně, nejmenší vzdálenost od paty kmene je 2,5 m. Případné kácení dřevin 
rostoucích mimo les je v kompetenci města Žamberk, Letohrad a obce Lukavice v Čechách.  

5. Dodržet podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Žamberk, odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 2.8.20106 č.j. MUZBK-17264/2016/ZPZE/DLAM/LES-
ZS.68 – souhlas k umístění stavby nebo využití pozemku do 50 m od okraje lesa :

- stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesních pozemcích,
- realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na lesních 

pozemcích,
- nebude znemožněn, nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů
- během prací bude dodržena ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Ochrana stromů, porostů  vegetačních ploch při stavebních pracích“, zejména : 
výkopové práce v kořenovém prostoru provádět ručně, nejmenší vzdálenost od paty kmene je 
2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, obnažené kořeny chránit před vysycháním a 
působením mrazu, atd.“

6. Dodržet povinnost uvedené ve vyjádření Městského úřadu Žamberk, odboru životního 
prostředí a zemědělství Žamberk ze dne 22.8.2016 č.j. MUZBK-
18657/2016/ZPZE/231.2/BOHM

7. Dodržet podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Žamberk, odboru životního 
prostředí a zemědělství Žamberk k zásahu významného krajinného prvku ze dne 21.9.2016 
č.j. MUZBK-208028/2016/ZPZE-3/DIVJ/OPK/S083 :
- v souvislosti s akcí „Rekonstrukce žst. Letohrad“ budou učiněna opatření k zamezení 

vniknutí látek zhoršujících kvalitu vody do toku, -
respektování § 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění  
- přístup mechanizace do toku musí být zvolen citlivě k břehovým porostům tak, aby nedošlo 
k jejich poškození, -  
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v průběhu stavby nebude docházet k poškození nebo ničení okolních významných krajinných 
prvků (trvalé travní plochy, …)
- odstraněný materiál bude odvezen na určené místo a nebude ukládán v korytě vodního 

toku a na pobřežních pozemcích, 
- pozemky související se stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do přírodě 

blízkého stavu  a bude proveden celkový úklid.

8. Dodržet podmínky souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru 
životního prostředí ze dne 26.8.2016 č.j. MUUO/24673/2016/ŽP/vel :

9. Dodržet podmínky souhlasu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životní prostředí 
s umístěním stavby nebo využití do 50 m od okraje lesa ze dne 23.srpna 2016 č.j. 
MUUO/27842/2016/ŽP/grim :
- při realizaci záměru nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených 

k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů v platném znění 
- stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem
- nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů 

10. Dodržet podmínky stanoviska správce  Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 
Hradec Králové ze dne 10.8.2016 č.j. PVZ/16/21094/Ka/0 :
- V dalším stupni  projektové dokumentace požadujeme našemu provoznímu středisku ve 

Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, tel. 465 420 426) předložit k odsouhlasení detaily křížení a 
souběhů s vodními toky.

11. Dodržet podmínky správce drobného vodního toku  Lesů České Republiky, s.p., správa 
toků – oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové uvedené e vyjádření 
dne 19.8.2016 č.j. LCR953/004413/2016 :
- při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními),
- požadujeme předložit k odsouhlasení podrobné výkresy případných oprav propustků přes 

vodní toky v naší správě,
- stavba propustků bude provedena tak, aby nedocházelo k vzdutí na toku v úseku nad 

stavbou,
- provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku,
- 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 nebude na přilehlých pozemcích 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.

12. Dodržet podmínky Policie České republiky , Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, 
územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát, Ústí nad Orlicí ze dne 30.srpna 2016 č.j. 
KRPE-70406-1/ČJ-2016-171106 :
- Umístění drážního zařízení nesmí bránit nutnému rozhledu uživatelů silnice .
- Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních  nebo podzemních vedení všeho 

druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech, dojde k užití komunikací 
jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu bude zhotovitelem zažádán silniční správní úřad o vydání 
rozhodnutí z důvodu provádění stavebních prací ve smyslu § 25 odst.6 písm. d) zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
- Pokud při zvláštním užívání komunikace dojde k přechodné změně provozu na pozemní 

komunikaci, požádá zhotovitel silniční správní úřad o vydání Stanovení přechodné úpravy a 
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ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění. Doporučuji spolu s žádostí předložit odborně 
zpracovaný návrh umístění přenosných dopravních značek. 

13. Dodržet podmínky stanoviska ČD a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo 
nám., Hradec Králové ze dne 17.8.2016 č.j. 545/2016-RSM/HK :       
- Realizaci stavby podmiňujeme úplatným převodem objektů ČD, a.s. určených k demolici. 
Převod bude uskutečněn nejpozději před zahájením stavebního řízení.
- Po demolici objektu skladitě pohonných hmot MeO a TO na p.č.st. 1534 pozemek zajistit 

oplocením proti případnému vstupu do kolejiště.
- Požadujeme zednické zapravení podhledové plochy základové rampy podél komerční 

budova a překladiště včetně osazení zábradlí po celé délce rampy a koncového ukončení.
- dále nutno splnit všeobecné podmínky pro vydání souhlasného stanoviska se stavbou :
-- Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřena smlouva o právu provedení stavby 

na pozemcích ČD, a.s.
-- Zahájení i ukončení akce požadujeme písemně oznámit min. 2 týdny předem místní 

správu Česká Třebová .
-- Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti a zařízení v majetku ČD, a.s., 

bezpečnost a plynulost provozu. Nesmí být ohrožena bezpečnost cestujících veřejnosti.
-- Za případné škody na majetku a zařízení ČD, a.s. odpovídá a hradí investor stavby.
-- Likvidaci příp .odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně 

jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou 
likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma .- zhotovitel dané stavby. 
-- Předchozí kabelová vedení a zařízení, která se případně nahrazují, požadujeme odstranit 

v max. možné míře.
-- Pozemky a objekty ČD, a.s. budou po skončení akce uvedeny do původního stavu a 

uklizeny.
-- Po dokončení akce požádá zhotovitel  zástupce místní správy Česká Třebová o kontrolu 

splnění výše uvedených podmínek.
-- Plochy, které budou sloužit pro potřeby zřízení staveniště a realizace stavby bude možné 

užívat na základě nájemní smlouvy uzavřené s ČD, a.s.-RSM HK
-- Předání a převzetí staveniště bude provedeno písemně za účasti správce infrastruktury se 

kterými bude projednán postup a odsouhlasení prací.
-- Pom dokončení akce žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného 

provedení stavby.
-- Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat.
-- Podmínky musí být splněny do předložení dalšího stupně projektové dokumentace.

14. Dodržet podmínky souhrnného stanoviska Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Oblastní ředitelství HK, U Fotochemy 259, Hradec Králové ze dne 24.2.2016 zn. 18-2/16 :
   V projektu musí být zakresleny všechny sítě dle vyjádření jednotlivých správ a dodrženy 

následující podmínky :            
SBBH – v zájmovém území se v naší správě nalézají tyto vodovodní přípojky : 

- Lanšperk -  přípojka ke strážnímu domku čp. 31 v km 6,607
- Letohrad -  přípojka ke stavědlu č. 2 v km 89,734

-  přípojka k areálu bývalého stavebního oddílu (nyní STO, SEE, 
SSZT) v km 90,175

V rámci akce požadujeme do nákladů demolic pozemních objektů stavědel (1 a 2) 
zahrnout i náklady na odpojení vodovodních přípojek na hl. vodovodním řadu, včetně jejich 
zaslepení.            
SSZT Pce  - v zájmovém území se nacházejí kab.trasy a zařízení ve správě SSZT    
SEE – v zájmovém prostoru se nacházejí sítě ve správě SEE OŘ Hradec Králové 
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-Polohy kabelových tras jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je třeba 
určit vytýčením. Je nutno vytýčit i napájecí vedení  k úsekovým odpojovačům T. Vytýčení 
kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelových vedení a způsob 
ochrany kabelů sdělí p. J.Novotný tel.č. 724 005 613 popř. p. V.Gajdošík tel.č. 702 021 561. 
Zařízení ve správě SEE se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny 
v ochranném pásmu kabelového vedení . V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor 
pracovníka SEE. V případě potřeby musí být kabel opatřen vhodnou chráničkou.
Dále upozorňujeme, že se dané území nachází na elektrifikované trati s trakčním vedením 

3kV a je nutno při provádění prací dodržovat platná ustanovení norem a předpisů pro práci 
v blízkosti  elektrických zařízení. Případné vypnutí a zajištění TV zajistí na objednávku 
p.J.Mauer tel.č. 724 403 585 popř. p. P.Beneše tel.č.774 096 134. Případné výluky trakčního 
vedení je nutno požadovat včas (výluky se objednávají min. 3 měsíce předem). Zemní práce 
nesmí být prováděny v blízkosti menší než 3 m od přední hrany základu stožáru TV. 
V případě menší vzdálenosti je nutno kontaktovat p. J. Mauera a dohodnout s ním další 
postup.            
SMT – v zájmovém území TÚ 1302 se nacházejí tyto objekty ve správě SMT :

km 83,496 – propustek km 83,736 – propustek km 83,970 -  propustek
km 84,190 – propustek km 84,302 – propustek km   84,904 -    propustek
km 85,687 – propustek km 86,301 – most km 86,592 - propustek
km 86,958 – propustek km 87,257 – propustek km 87,527 – propustek
km 87,666 – propustek km 87,749 – propustek km 88,256 - propustek
km 88,371 – most km 88,406 – propustek km   88,993    -  most
km 89,092 – most km 89,325 – most         km   89,346    -  most
km 89,355 – most km 89,467 – propustek km 89,979 – propustek
km 90,166 – propustek km 90,326 – propustek km 90,377 – propustek
km 90,562 – propustek km 90,699 – propustek

V zájmovém území TÚ 1591 se nacházejí tyto objekty ve správě SMT :
km 0,442  - propustek km 0,566   - propustek km    0,758   - most
km  0,962   - most km  1,026   - most km    1,378   -  most
km  1,837   - propustek km  2,361   - most km  2,610  - propustek
km  2,850   - propustek km  3,165   - propustek km   3,327   - propustek
km  3,640   - propustek km  3,721   - propustek km   4,262   - propustek
km  4,670   - most km  5,123   - propustek km   5,335   - propustek
km  5,557   - propustek km  5,748   - propustek km   5,869   - propustek
km 5,937   - propustek km  6,366   - propustek km   6,552   - propustek
km  6,627   - propustek

ČSD-T – v zájmovém území jsou vedeny trasy kabelů ve správě ČD-T.

15. Dodržet podmínky souhrnného stanoviska k existenci inženýrských sítí – prodloužení 
platnosti vydaného Správou železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství HK, U 
Fotochemy 259, Hradec Králové ze dne 24.1.2017 zn. 48-1/17 :    V projektu musí být 
zakresleny všechny sítě dle vyjádření jednotlivých správ a dodrženy následující podmínky 
SBBH – v platnosti zůstává naše vyjádření z 19.2.2016     
SSZT Pce - původní vyjádření ze dne 24.2.2016 dále platí, doplňujeme jej o toto :

V zájmovém území v úseku žst Letohrad-Žamberk přibyly kab trasy a zab.zařízení 
vybudované v r. 2016 od který zatím není k dispozici DSP. O tyto podklady požádejte fy. 
AŽD a Chládek-Tintěra.SEE. Nadále platí původní vyjádření SEE ze 17.2.2016              
SMT - Nadále platí původní vyjádření SEE ze 17.2.2016   
ČD-T V zájmovém území jsou vedeny trasy kabelů ve správě ČD-T            

16. Dodržet podmínky vyjádření o existenci komunikačního vedení v majetku SŽDC s.o. –
divize TÚDC,ČD – Telematiky a.s. ze dne 11.1.2017 zn.0455/2017-O, včetně všeobecných 
podmínek pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. a 
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podmínek pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví ČD –
Telematika a.s. :

Při realizaci dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou 
chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

Před zahájením prací musí být pracovníky ČD-Telematika a.s. provedeno vytýčení 
polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo na staveništi. (kontakty 
naleznete na www.cdt.cz, sekce  O nás – informace pro stavebníky – Vytyčení trasy 
telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě). Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivý 
ustanovení řeší správce SŽDC, kterým je  Správa železniční dopravní cesty a.o. Technická 
ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363

Organizace provádějící zemní práce musí vyzvat ČD – Telematika , a.s. ke kontrole 
před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy 
příslušné normy a stanovené podmínky.

Veškeré činnosti spojené s manipulací, přeložkami či překládkami komunikačních 
vedení jsou nezadatelné a je oprávněna je vykonávat pouze ČD-T

Zůstávají v platnosti podmínky uvedené ve vyjádření č. 2573/2016-O ze dne 
2.2.2016.

17. Dodržet podmínky vyjádření o existenci komunikačního vedení v majetku SŽDC s.o. –
divize TÚDC,ČD – Telematiky a.s. ze dne 2.2.2016 zn.2573/2016-O :

upřesnění : 
V zájmovém prostoru  stavby jsou vedeny trasy dálkových, traťových a místních 

kabelů a dále trasy dálkových optických kabelů ve správě a majetku ČD-Telematika a.s.. 
V dalším stupni PD předložte k odsouhlasení část PD, ve které budou jednotlivé trasy 
sdělovacích vedení  zakresleny a bude navržen způsob jejich ochránění. Některé OK lze 
vytýčit pouze geodeticky. Přizvěte k vytýčení pracovníky ČD-T Česká Třebová . Manipulace 
s optickými kabely v majetku ČD – Telematika a.s. jsou nezadatelné a budou zajištěny na 
základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení. 

Způsob ochrany sdělovacích vedení případně jejich přeložení je nutné dopředu 
projednat a nechat odsouhlasit pracovníkem SKS Pardubice panem V.Dlouhým, kontakt 
602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz

18. Dodržet podmínky  stanoviska k PD ČD,a.s. –GŘ 032, Nábřeží L.Svobody 1222/12 Praha 1 
ze dne 17.8.2016 č.j. 545/2016-RSM/HK.

19. Dodržet podmínky souhlasu ČD, a.s. ROJ ŽST HK ze dne 4.4.2016 č.j. 196/2016-ROJ-
ŽST/HK se zrušením šachty na pozemku p.č. 753/11 v kú Letohrad.  

20. Dodržet podmínky vyjádření VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 
1393, Žamberk ze dne 1.3.2016 :
Požadujeme uložení kabel. vedení mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace
Před zahájením zemních prací nutno pořádat o vytýčení.

21. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí , a.s.
ze dne 8.9.2016 č.j. LE/PN/16/1809 – k projektové dokumentaci

22. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí , a.s
ze dne 25.10.2016 č.j. LE/PN/16/2141 – k projektové dokumentaci

23. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí , a.s    
ze dne 6.1.2017  č.j. LE/PN/16/0218_1 – prodloužení platnosti vyjádření .

24. Dodržet podmínky vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí , a.s  ze dne 2.2.2016  č.j. LE/PN/16/0218, zejména 
-  dojde ke střetu s podzemním vedením sítě vodovodu, kanalizace a el. kabelového vedení

(dále PVS) nebo k zásahu do ochranného pásma výše uvedené společnosti. Nutno dodržet 
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uvedené obecné podmínky ochrany podzemních vedení, podmínky pro spolupráci stavebníka 
při přípravě stavby, podmínky pro přeložení PVS a podmínky pro provádění stavebních prací 
v blízkosti PVS.
- Pro zájmové území je ZSPS – Pavel Novák, tel. +420 463 030 295
- Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník respektovat ochranná pásma tak, aby nedošlo

poškození nebo zamezení přístupu k vedení
- stavebník 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.
- stavebník není oprávněn manipulovat s kryty podzemních šachet, vstupovat bez souhlasu 

do těchto prostor, nesmí měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty, budovat drobné 
stavby apod., každé poškození nebo odcizení PVS neprodleně oznámit poruchovém službě 
společnosti
- spolupracovat při přípravě stavby, k předložené příslušné dokumentaci bude vydáno 

samostatné vyjádření.
- V případě  nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který přeložku vyvolal veškeré náklady 

s toto přeložkou.
- Před začátkem zemních prací zajistí stavebník vytýčení PVS v terénu.
- Dojde-li oři provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole. 
- Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim znemožnit přístup.

25. Dodržet podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno       
ze dne 22.9.2016 zn. 5001370186 , – projekt je zaměřen na křížení s plynovody v úseku 
žst. Letohrad :     

V zájmové prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plyn.zř. :
STL plynovod PE d 160, ul. Nový Dvůr – na STL plynovodu osazena ochranná trubka 
OCEL DN 300
STL plynovod OCEL DN 150, ul.Jilemnického
STL plynovod PE d 63, ul. Podměstí – na STL plynovodu osazena ochranná trubka PE d 90
STL plynovod OCEL DN 80, PE d 50, ul. Podměstí
STL plynovod PE d 110, d 50, d 160, ul. Tyršova + STL přípojky
STL plynovod PE d 160, ul. Budovatelů
STL plynovod PE d 90, d 160, d 63, ul. Poříč + STL přípojky

            
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní 
oblast.
- Při provádění stavební činnost je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo 

k poškození plyn.zařízení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
- Odkryté plynárenské zařízení budou řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením činnost provedeno 

úplné obnažení plynárenského zařízení a plynových přípojek v místě křížení na náklady 
stavebníka.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenším poškození plyn.zař. nebo 

plyn.přípojek na tel. 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 

pro stavební činnosti, kontrola plyn.zař. a plyn. přípojek. O provedené kontrole bude sepsán 
zápis. Bez kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plyn.přípojky zasypány. V případě, že 
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je stavebník povinen na základě výzvy 
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provozovatele plyn.zař. a plyn.přípojek doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského zařízení a plyn.přípojek. nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 
styku stavby s plyn.zařízením a plyn.přípojkami.
- Plyn.zařízení a plyn.přípjky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány 

těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše 
v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazena všechny poklopy a 

nadzemní prvky plyn.zař. a plyn.přípojek. 
-  Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plyn.zařízení a plyn.přípojkách , včetně hlavních 

uzávěrů plynu na odběrném plyn.zař. udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti. 
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo plyn.zař. a plyn.přípojek.
- Bude zachována hloubka uložení plyn.zař. a plyn.přípojek.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný 

přejezd přes plyn.zař. a plyn.přípojky uložením panelů v místě přejezdu plyn.zař.

26. Dodržet podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.7.2016 zn. 1087394260 k projektové 
dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby :

V zájmovém prostoru se nachází podzemní kabelové vedení NN a VN 35kV, vrchní 
vedení a NN 35 kV a distribuční trafostanice ve správě ČEZ Distribuce, a.s., Pokud dojde 
k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je nutno 
respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí a podmínky pro práce v blízkosti 
kabelových vedení, které jsou k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách. 
V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových a vrchních vedení NN, 
VN a trafostanic. Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim 
zařízením pro provozování a údržbu. Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních 
kabelových vedení NN ani stávajícího i uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné 
pásmo kabelů NN, a to 1 m od jejich pláště. Křížení podzem. kabelových vedení NN s dalším 
podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedením NN uloženo 
v betonových žlabech, v min. hloubce 1 m a v případě poruchy na stávajícím kabel.vedení 
bude toto opraveno na náklady investora. Zemní práce do 1 m od kabelových vedení musí 
být 1 m od podpěrných bodů vedení NN.

27. Dodržet podmínky činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování 
ČEZ Distribuce, a.s. vydané dne 18.7.2015 zn. 1087394450, stavba je v ochranném pásmu a 
v blízkosti podzemního kabelového vedení NN a VN 35 kV, vrchní vedení  VN 35 kV a 
distribučních trafostanic  : 
- ochranné pásmo  uvedeného podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou 

stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN, 

vrchnímu vedení VN a trafostanicím k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN, VN, trafostanice a uzemňovací 

soustavy
- Musí být dodržena vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně bez 

použití mechanizace, musí být prováděny v souladu s ČSN a PNE
- v případě poruchy kabelu NN a VN v dotčeném území zajistí prováděcí firma 

(popř.investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením 
terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- při provádění činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných 

pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, 
zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční 
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soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti 

nebo v ochrannému pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby , skládky materiálu, zeminy, 

hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ 
Distribuce, a.s.
- v ochranném pásmu vrchního vedení VN je zakázána práce s nadměrnými mechanizačními 

prostředky
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 35 kV 35 kV na vzdálenost kratší než 

5 m, v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN       
- nesmí být snížena výška vodičů vrchního vedení od země, která musí činit min.6 m
- vzdálenost veškerých staveb a oplocení musí být min. 5 m odstávajících opěrných bodů 

vrchního vedení VN 35 kV a od trafostanic
- ochranné pásmo vrchních vedení VN 35 kV činí 7/10 m
- ochranné pásmo zděných trafostanic činí 2 m od obestavení
- ochranné pásmo věžových a stožárových trafostanic činí 7/10 m

V zájmovém území se také nachází vrchní vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), 
které není chráněno ochranným pásmem. Vzdálenost veškerých staveb musí být min. 1 m od 
podpěrných bodů NN.

Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení stávajícího podzemního zařízení 
v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince 840 840 840 ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o. /PPS Svitavy (dle platného vyjádření).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a před 
jejím záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, 
s.r.o. /PPS Svitavy, nebo pořádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

28. Dodržet podmínky ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu 
řízení na akci Rekonstrukce žst.Letohrad – přeložka kabelu VN pro TS 35/0,4kV :
- v průběhu stavby a po jejím skončení nesmí být ohrožen provoz žádného zařízení 

v majetku ČEZ       
- musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro 
provozování a údržbu
- připojení nové trafostanice bude řešeno samostatnou žádostí o připojení

29. Dodržet podmínky sdělení o existenci energetického zařízení v majetku spol.ČEZ 
Distribuce, a.s.pro akci                                                                                                                              
- Rekonstrukce žst. Letohrad_1.část ze dne 4.1.2017 zn 0100676542
- Rekonstrukce žst. Letohrad_2.část ze dne 4.1.2017 zn 0100676552
- Rekonstrukce žst. Letohrad_3.část ze dne 4.1.2017 zn 0100676560

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem. V případě, že uvažovaná akce 
zasáhne do ochranného pásma je nutné písemně požádat spol.ČEZ Distribuce a.s.  o souhlas 
s činností v ochranném pásmu a pokud stavba vyvolá potřebu změny trasy vedení nutno včas 
požádat o přeložku. 

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka 
alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytýčení. 

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického vedení, 
nahlášením na linku 800 850 860.

30. Dodržet podmínky společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10  - souhlasu 
s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy v dotčeném území k.ú. Lanšperk, 
Letohrad ze dne 24.1.2017 zn. 87/17/KOC/Ro/4 jehož podkladem je vyjádření k existenci sítí 
č.j. 157/16/KOC/Ro/2 ze dne 10.2.2016 a vyjádření k dokumentaci č.j. 881/16/KOC/Ro/4
Činnost v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky, zejména : 
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- v  nutnosti vypnutí vedení požádejte nejpozději do 30.6. roku předcházejícího roku, ve 
kterém je vypnutí požadováno
- zahájení prací v ochranném pásmu a kontaktní osoba včetně tel.spojení musí být nejméně 

15 dnů před jejím zahájením písemně oznámeny ČEPS,a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 
PSČ 101 52 Praha 10.
- nutno dodržovat podmínky při činnostech v ochranném pásmu a další obecně závazné 

právní předpisy  a technické normy, vztahující se k prováděné  činnosti.
- porušení podmínek v ochranném pásmu může mít za následek zrušení souhlasu, povinnost 

uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost .
- ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosovém soustavy, je oprávněn kontrolovat 

dodržování v tomto souhlasu stanovených podmínek.

31. Dodržet podmínky vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEPS, a.s.,
Elektrárenská 774/2, Praha 10  ze dne 18.7.2016 zn. 881/16/KOC/Ro/4.

32. Dodržet podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné 
podmínky ochrany sítě elektronických komunikací spol. Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. ze dne 29.1.2016 č.j. 521960/16, dle  kterého se v zájmovém území 
nachází síť elektronických komunikací jejich společnosti .

33. Dodržet Stanovení  podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura (SEK):       
- Pro vlastní realizaci stavby musí  být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou 
součástí platného vyjádření o existenci SEK.        
- Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník 
společnosti CETIN a.s. ke kontrole.       
- Investor akce uzavře e 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.
- Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí 

hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.

34. Dodržet podmínky vyjádření ze dne 9.1.2017 k existenci sítí veřejného osvětlení TS 
Žamberk s.r.o. -  pro úsek železničního přejezdu Žamberk-směr Dlouhoňovice-Písečná :
- Uvědomit nás o zahájení prací 3 pracovní dny předem.
- Všichni pracovníci, kteří budou pracovat v blízkosti zařízení VO (blíže než 1 km), budou 

seznámeni s jeho polohou. Veškeré práce v blízkosti podzemního zařízení VO je nutno 
provádět výhradně ručně.
- Nově vybudované sítě je nutno uspořádat vzhledem k VO dle ČSN 73 6005.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení VO nesmí dojít k jeho poškození a nesmí být 

narušen provoz VO. Dodavatel zajistí  řádné zabezpečení zařízení VO proti poškození.
- Případná poškození VO je nutno hlásit neprodleně na tel.č. 465 613 304, 728 949 156.
- V případě změny rozsahu prací během jejich provádění je nutno vyžádat si od nás nové 

stanovisko.
- Po skončení prací vyzve dodavatel stavby našeho pracovníka k provedení kontroly stavu a 

uložení kabelu VO na výše uvedených číslech. O této kontrole musí být proveden záznam do 
stavebního deníku.
- Náhradu škody na opravu a provoz způsobenou poškozením zařízení VO nese dodavatel 

stavby.
- Pokud by se stavba týkala jakýkoliv zásahů do VO, musí nám být předložena projektová 

dokumentace 30 dní před zahájením prací ke schválení.

35. Dle vyjádření o existenci sítě společnosti Alberon Letohrad s.r.o.ze dne 27.1.2017 dojde ke 
střetu s jejich zařízeními, dodržet podmínky, zejména :
- před zahájením stavby požadujeme vytýčení sítě zaměstnancem spol. Alberon Letohrad
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- při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu je stavebník povinen respektovat pásmo tak , 
aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k optické síti  (OS). Při jakékoli činnosti ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemní OS nesmí 
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- stavebník je povinen každé poškození neprodleně oznámit na tel.č. 465 618 508 nebo 

777 338 084.

36. Žádost o stavební povolení bude předložena Drážnímu úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, 
sekce stavební , územní odbor Olomouc jako drážnímu správnímu úřadu a to včetně 
příslušných podkladů.

                                                                 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu :  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, organizační složka Stavební správa Východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc, IČ 
70994234, zastoupená společností SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČ 
25793349

O d ů v o d n ě n í

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, organizační složka Stavební správa Východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc, IČ 
70994234, zastoupená společností SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČ 
25793349 podala dne 15.2.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí  pro stavbu  „Rekonstrukce 
žst. Letohrad“ na těchto pozemcích :

k.ú. Dlouhoňovice:

pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o.: p.č. 726/1

k.ú. Žamberk:

pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 3887/1

pozemek ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 3887/8

k.ú. Lukavice v Čechách:

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č.  4368, 4371

k.ú. Letohrad: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 584/1, 753/1, 335/17, 335/21, st. 1538, st. 320, 
335/6, 752/1

pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 753/11, 896, st. 312/2, st. 312/1, st. 344, st. 319, 753/6, 
st. 348/1, st. 557, st. 319, st. 1534, 876, st. 314

pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků :  p.č. 753/28, 335/9, 327/1, 748/2

k.ú. Orlice: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 169/3, 169/5, 1014/1, 169/6, 148/2, 136/7, 
105/6

pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 1/1, st.p.č. 225, 1014/4

pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků: p.č. 170/4, 989, 199/4, 196/5, 213/2

k.ú.  Kunčice u Letohradu:
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pozemek ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č. 1452/1  

k.ú. Dolní Dobrouč: 

pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o. : p.č.  4430/1, 8045, 8049

k.ú. Lanšperk: 
pozemky ve vlastnictví ČR – SŽDC s.o.: p.č. 2006, 325/1        
pozemky ve vlastnictví ČD a.s.: p.č. 325/10, st.p.č. 93

Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a ŽP jako stavební úřad stanovený Krajským 
úřadem Pardubického kraje, odborem majetkovým, stavebního řádu a investic k provedení 
správního řízení a vydání rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce žst. Letohrad“ navržené na 
pozemcích v kat. územích Letohrad, Orlice, Kunčice u Letohradu, Lukavice v Čechách, Žamberk, 
Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, Hnátnice a Lanšperk, tj. ve správních obvodech čtyř obecných 
stavebních úřadů , a to odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Letohrad, odboru 
regionálního rozvoje – stavebního úřadu Městského úřadu Žamberk, stavebního úřadu Obecního 
úřadu Dolní Dobrouč a odboru stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí dle § 13 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“), oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 144 
správního řádu  (řízení s velkým počtem účastníků) veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení 
dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení a vzhledem ke skutečnosti, že jsou 
stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzená záměru, upustil ve smyslu § 87 odst.1 stavebního zákona od ústního jednání.

V souladu s § 87 odst.3) stavebního zákona se účastníci  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.  

Stavební úřad oznámil dne 21.3.2017 opatřením č.j. 1668/2017/MULET/2300/9    podle § 
87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým 
účastníkům řízení a současně k projednání návrhu nařizuje veřejné ústní jednání na den 25.4.2017. 
Z jednání byl sepsán protokol. 

K územnímu řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření : 

Poř. 
Název druh dokumentu č.j. / zn. datum vyj.

1.
KÚ Pk, odbor majetkový, stav.řádu 

a investic
stanovení stavebního úřadu

KrÚ-80544/2016/OMSŘI,Kš-
urč.

6.12.2016

2. DÚ Olomouc, sekce stavební vyjádření k PD

3.
KÚ Pardubického kraje - OŽP a 

zemědělství
vyjádření + závěr zjišťovacího 

řízení
OŽPZ/18133/03/FE 30.1.2004

4.
HZS Pardubického kraje, 

Pardubice
závazné stanovisko HSPA-13-1479/2016-Kř 8.12.2016
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5.
KHS Pardubického kraje, Ústí nad 

Orlicí
závazné stanovisko KHSPA 14614/2016/HOK-UO 13.10.2016

6.
MÚ Žamberk, odbor životního 

prostředí
Nádražní 833, 564 01 Žamberk

souhrnné vyjádření
MUZBK-

15775/2016/ZPZE/P
OKM/SOU/214

18.7.2016

7.
MÚ Žamberk, odbor životního 

prostředí
Nádražní 833, 564 01 Žamberk

souhlas dle § 14 lesního 
zákona

MUZBK-
17264/2016/ZPZE/D
LAM/LES-ZS.68

2.8.2016

8.
MÚ Žamberk, odbor životního 

prostředí
Nádražní 833, 564 01 Žamberk

vyjádření dle §18 vodního 
zákona

MUZBK-
18657/2016/ZPZE/2
31.2/BOHM

22.8.2016

9.
MÚ Žamberk, odbor životního 

prostředí
Nádražní 833, 564 01 Žamberk

souhlas dle §17 vodního 
zákona

MUZBK-18908/2016/ZPZE-
5/231.8/BOHM-213

19.9.2016

10.
MÚ Žamberk, odbor životního 

prostředí
Nádražní 833, 564 01 Žamberk

Závazné stanovisko k zásahu 
do VKP

MUZBK-20802/2016/ZPZE-
3/DIVJ/OPK/S083

21.9.2016

11.

MÚ Ústí nad Orlicí, odbor 
životního prostředí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí

souhrnné vyjádření MUUO/24673/2016/ŽP/vel 26.8.2016

12.

MÚ Ústí nad Orlicí, odbor 
životního prostředí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí

souhlas dle § 14 lesního
zákona

MUUO/24673/2016/ŽP/vel 23.8.2016

13.

MÚ Ústí nad Orlicí, odbor 
životního prostředí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad 
Orlicí

souhlas dle §17 vodního 
zákona

MUUO/30849/2016/ŽP/Ku/11
1

20.9.2016

14.
Povodí Labe HK, s.p.
Víta Nejedlého 951, 500 03 

Hradec Králové
stanovisko PVZ/16/21094/Ka/0 10.8.2016

15.

Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast 
Povodí Labe

Přemyslova1106/19, 500 08 
Hradec Králové

vyjádření LCR953/004413/2016 19.8.2016

16.
MO ČR - SEM, OOÚZ a ŘPNI
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

závazné stanovisko 55427/2016-8201-OÚZ-Pce 7.9.2016

17.
Agentura logistiky, RSVD HK
Velké náměstí 33, 500 01 Hradec 

Králové
stanovisko 9-30/2016-5512HK 28.7.2016

18. NIPI ČR, o.s. stanovisko 097/2016/Kap 6.9.2016

19. Město Letohrad vyjádření vyj.města k PD 16.8.2016

20. Město Žamberk vyjádření vyj.města k PD 29.8.2016

21. Obec Dolní Dobrouč vyjádření 684/2016/PS-2 3.8.2016

22. DÚ Olomouc, sekce stavební
rozhodnutí o změně 

zabezpečení žel. 
přejezdu (P 4059)

DUCR-4250/17/Sj 20.1.2017

23. DÚ Olomouc, sekce stavební
rozhodnutí o změně 

zabezpečení žel. 
přejezdu (P 4060)

DUCR-4246/17/Sj 20.1.2017

24. DÚ Olomouc, sekce stavební
rozhodnutí o změně 

zabezpečení žel. 
přejezdu (P 4064)

DUCR-6840/17/Sj 02.02.2017

25. DÚ Olomouc, sekce stavební
rozhodnutí o změně 

zabezpečení žel. 
přejezdu (P 4065)

DUCR-4910/17/Sj 24.1.2017

26. DÚ Olomouc, sekce stavební
rozhodnutí o změně 

zabezpečení žel. 
přejezdu (P 4066)

DUCR-6851/17/Sj 02.02.2017
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27. Policie ČR - DI Ústí nad Orlicí 

rozhodnutí o změně 
zabezpečení 
železničních 
přejezdů

KRPE-70406-1/ČJ-2016-
171106

30.8.2016

28. Policie ČR - DI Ústí nad Orlicí 

rozhodnutí o změně 
zabezpečení 
železničního 
přejezdu P4066

KRPE-95387-1/ČJ-2016-
171106

16.11.2016

29. MÚ Žamberk (siln. správní úřad)
souhlas se změnou zab.zař 

(P4060, P4059)
MUZBK-19075/2016/SPDO-2 1.9.2016

30. MÚ Žamberk (siln. správní úřad)
souhlas se změnou zab.zař 

(P4066)
MUZBK-26395/2016/SPDO-2 12.12.2016

31. MÚ Letohrad (siln. správní úřad)
souhlas se změnou zab.zař 

(P4065, P4064)
4999/2016/MULET/2300/11 6.9.2016

32. Město Letohrad poskytnutí údajů o poz.kom. 23.11.2016

Vyjádření správců inženýrských sítí

Poř. Správci 
inženýrských 

sítí
č.j. / zn. Datum Platnost

Sítě 

vyj. k PD / č.j. datum

1. SŽDC, s.o. OŘ HK 
28-2/16
48-1-17

24.2.2016
24.1.2017

24.2.2017
24.1.2018

ANO

2. ČD-Telematika, a.s.
2573/2016-O
0455/2017-O

2.2.2016
11.1.2017

2.2.2018
11.1.2019

ANO

3. ČD a.s., ROJ ŽST HK
69/2015-ROJ-

ŽST/H
K

2.2.2016 ANO
545/2016-

RSM/HK
17.8.2016

4.
ČD a.s., DKV Česká 

Třebová
12.2.2016 ANO

5.
VENCL - SERVIS 

Vodovody a 
kanalizace s.r.o.

vyj.k PD 1.3.2016 ANO

6.
Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad 
Orlicí, a.s.

LE/PN/16/0218
LE/PN/16/0218

_1

2.2.2016
6.1.2017

2.2.2017
6.1.2018

ANO

LE/PN/16/1809 
(vyj. k PD)

LE/PN/16/2141 
(přeložky 

sítí)

8.9.2016
25.10.16

7.
RWE Distribuční služby, 

s.r.o.
5001244915
5001244949

2.2.2016
2.2.2016

ANO
ANO

5001370786 22.9.2016

8. ČEZ Distribuce, a.s.
0100676542
0100676552
0100676560

4.1.2017
4.1.2017
4.1.2017

4.7.2017
4.7.2017
4.7.2017

ANO
ANO
ANO

1087394260 
(vyj.k PD)

1087394450 
(ochr.pás

mo)
1089094669 

(přeložka 
kabelu VN 

pro TS)

25.7.2016
18.7.2015

27.9.2016

7.7.2016
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smlouva o 
připojení 

(16_VN_1
00781772

2)

9. ČEZ ICT Services, a.s.
0200539549
0200539558
0200539567

4.1.2017
4.1.2017
4.1.2017

4.7.2017
4.7.2017
4.7.2017

NE
NE
NE

10. ČEPS, a.s.
157/16/KOC/Ro

/2
10.2.2016 ANO

881/16/KOC/Ro/4
87/17/KOC/Ro/4 

ochr. 
pásmo 

18.7.2016
24.1.2017

11. CETIN a.s. 521960/16 29.1.2016 29.1.2018 ANO
POS Li-598/16 

(ochrana 
sítí)

19.8.2016

12. TS Letohrad 9.2.2016 9.1.2018 ANO ANO 2.9.2016

13. TS Žamberk 9.1.2017 9.1.2018 ANO ANO 19.7.2016

14.
MO SEM - OOÚZ a 

ŘPNI

49227/2016-
8201-
OÚZ-
PCE

26.2.2016 26.2.2018 NE

15.
T-Mobile Czech 

Republic a.s.
E00847/17 6.1.2017 6.1.2018 NE

16.
Vodafone Czech 

Republic a.s.
0000039250
0000039253

4.3.2016
4.3.2016

4.3.2017
4.3.2017

NE
NE

17.
UPC Česká Republika, 

s.r.o.
E002053/16 6.1.2017 6.1.2018 NE

18. Alberon Letohrad s.r.o. 27.1.2017 27.1.2018 ANO ANO 25.7.2016

19. Obec Dolní Dobrouč 153/2016/PS-2 23.2.2016 NE

Vyjádření vlastníků pozemků

Poř. 
Název č.j. / zn. datum vyj.

1. ČD a.s. RSM HK
ČD, a.s. RSM Hradec Králové
545/2016-RSM/HK_stan. k PD pro ÚŘ

17.8.2016

2. Povodí Labe s.p. 
Smlouva o sml.bud.VB 
č. 7DHM 160240 (SŽDC: E617-S-

11863/2016)
19.1.2017

3. Město Letohrad 

448/2016 ze dne 21.9.2016 - souhlas rady 
Města Letohrad s budoucím 
prodejem pozemků + souhlas se 
stavbou

21.09.2016 17.10.2016

4. Město Letohrad 
648/2017/MULET/2100/100 - souhlas se 

stavbou
30.1.2017

5. BB Com s.r.o. - SŽDC, s.o. souhlas se stavbou 14.9.2016

6. OREDO souhlas s přemístěním panelu OREDO 6.9.2016
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Dle závěru zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí  vydaného dne 30.1.2004 č.j. OVŽP/18133/03/FE nebude ČD DDC, Elektrizace 
trati včetně PEÚ LETOHRAD-LICHKOV st. hranice 2.stavba žst. Letohrad posuzován podle zák.č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 
Dále bylo vydáno vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí dne 
8.2.2016 č.j. KrÚ 11173/2015/OŽPZ/FE, které se již týká pouze záměru „Rekonstrukce žst. 
Letohrad“ V tomto vyjádření jsou posuzovány změny záměru, ke kterým došlo v žst.Letohrad a 
v mezistaničních úsecích Žamberk – Letohrad a Letohrad – Lanšperk a dospěl k závěru , že 
realizací uvedeného záměru se nejedná o významnou změnu záměru a proto tato změna nebude 
posuzována podle zákona zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů.

Pro územní řízení stavební úřad stanovil okruh účastníků tohoto řízení v souladu s ust. § 85
odst. 1) stavebního zákona, podle něhož jsou účastníky územního řízení žadatelé tj. Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
organizační složka Stavební správa Východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc, IČ 70994234, 
zastoupená společností SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČ 2579334 a obec, na 
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn tj. Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 
51 Letohrad , Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, Město Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, Obec Lukavice , Lukavice 117, 561 51 Letohrad, Obec Dolní 
Dobrouč, Dolní Dobrouč čp.380, 561 02 Dolní Dobrouč, Obec Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 
Dlouhoňovice

Dále v souladu s ust. § 85 odst.2) písm.a) stavebního zákona je účastníkem  územního řízení 
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.

Stavební úřad posoudil splnění výše uvedených podmínek, které jsou předpokladem pro 
uznání statutu účastníka řízení a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků  tohoto územního 
řízení zahrnul tyto subjekty : České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 
110 00 Praha 1 , Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 
BBCom s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad, Město Letohrad, Václavské nám. 10, 561 51 
Letohrad

Dále v souladu s ust. § 85 odst.2) písm.b) stavebního zákona jsou účastníkem  územního 
řízení osoby, jejíž vlastnické nebo jiné, věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad 
posoudil splnění výše uvedených podmínek, které jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka 
řízení a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků  tohoto územního řízení zahrnul 
následující vlastníky pozemků, kteří se v souladu s ust.§ 87 odst.3) stavebního zákona identifikují 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Jedná se o vlastníky následujících pozemků a staveb : k.ú. Dlouhoňovice : p.č. 75,726/3, 73, 263, 
726/5,71, 254,252, k.ú. Žamberk: p.č. 3887/10, 3887/11, 3887/13, 3887/12, 2143, 2142/1, 3687/8, 
2112, 3887/6, 3887/4, 4965, 3887/7, 2108/3, 2109, 2107/2, 2107/1, 3875/1, 2114/3, 3760/3, 3887/5, 
2114/2, 3780/2, 2106/6, 2106/42, 4317, 2115, 2106/27, 2116, 2117, 2114/6, 2119/1, 2120, 3780/1, 
4934, 2123, 2124, 2119/2, 2106/26, 2089/2, 2089/3, 2125, 2126, k.ú. Lukavice v Čechách: p.č. 
4380, 3052, 4405,3831,4271,4030, 3815, 3546, 3839, 4272, 4190, 4382, 3552, 3846, 4366, 3009, 
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3060, 3553, 3808, 4278, 4029, 3066, 3554, 3810, 4028,3067,3555,3812, 4142, 3068, 3556, 4385, 
3007, 3069, 3557, 3913, 4141, 3079, 3558, 3845, 3006, 3080, 3559, 3856, 4027,3081,3560,3897, 
3016, 4377, 3561, 3898, 3015, 3082, 3562, 4386, 3014, 3095, 3563, 3900, 4098, 3394, 3564, 3903, 
4099, 3111, 3565, 3906, 3023, 4383, 3566, 3908, 3022, 3393, 3567, 3909, 4022, 3126, 3568, 4387, 
3021, 3127, 3569, 3910, 3031, 3146, 3170, 3911, 3030, 3392, 3171, 3912, 3029, 3145, 3175, 4374, 
4021, 3452, 3176, 4048, 4018, 3153, 3180, 4015, 4026, 3391, 3179, 4373, 4025, 3159, 3184, 4118, 
4381, 3390, 3710, 4120, 4024, 3167, 3715, 4154, 4023, 3538, 4376, 4122, 4020, 219, 3183, 4123, 
3038, 3540, 3182, 4155, 3039, 3541, 3830, 4367, 4379, 3542, 4384, 4372, 3040, 3543, 3813, 4247, 
4378, 3544, 3811, 4248, 3817, 3549, 3826, 4270, 3053, 3548, 3827, 4246, 3047, 3550, 3809, 4249, 
k.ú. Letohrad: p.č. 584/2, 715/5, 295, 1473, 583, 326, 327/11, 239, 582/1, 467/2, 700/1, 299, 
570/2, 548/3, 335/42, 398, 548/15, 101/1, 1424, 696/1, 570/1, 101/4, 335/8, 745/9, 745/36, 101/5, 
1541, 264/4, 570/5, 101/3, 753/3, 263/6, 569/4, 1029, 753/4, 263/7, 547/68, 102/2, 753/5, 263/8, 
548/3, 203, 753/29, 263/9, 548/17, 383, 753/30, 534/2, 550/1, 679/1, 895, 263/10, 550/2, 465, 
753/23, 263/16, 547/2, 467/3, 753/38, 263/17, 547/11, 370/1, 314, 263/2, 547/35, 370/2, 764/1, 
748/1, 547/44, 466, 273, 751/2, 547/43, 368/1, 694/3, 751/3, 547/15, 852, 915, 249/1, 547/6,118/2, 
753/24, 241/4, 547/38,118/3, 753/37, 241/3, 547/8, 118/4, 1537, 547/51, 118/1, 736/6, 547/1, 119, 
348/2, 547/70, 123, 272, 547/86, 199/2, 745/4, 727/2, 124, 751/1, 552/1, 580, 291, 494, 748/2, 
1475, 552/5, 367, 335/13, 727/1, 710/1, 1533, 727/4, 1016, 700/2, 1464, 553/4, 694/1, 1465, 723/1, 
327/23, 347 , k.ú. Orlice: p.č. 1/3, 22/2, 150/4, 150/10, 7/2, 989, 220/2, 217/3, 213/4, 212/3, 
211/3, 199/5, 199/4, 196/5, 196/8, 196/11, 196/7, 188/5, 188/4, 188/1, 187/1, 214/1, 213/2, 214/4, 
196/1, 188/6, 136, 175/5, 187/3, 175/1, 174/3, 133/1, 169/2, 169/4, 153, 178/2, 174/11, 142, 171/37, 
151/7, 151/1, 150/2, 1046, 170/9, 170/7, 170/6, 150/9, 170/3, 150/12, 150/11, 158/2, 151/7, 151/2, 
151/1, 517, 150/8, 226/1, 164/5, 164/4, 164/3, 163/2, 157/2, 150/3, k.ú.  Kunčice u Letohradu: p.č.
63/2, 5/6,  63/3, 5/170, 1429,  5/2, 61, 5/169, 52/16, 5/119, 52/2, 5/80, 52/24, 5/100, 64/1, 5/159, 70, 
5/110, 59, 5/106, 58, 5/168, 1472/2,  7/1, 56/2, 5/79, 52/3, 5/112, 52/4,  5/108, 52/5, 5/102, 1446/2, 
5/96, 52/25, 8/1, 52/18,  5/104, 52/14, 1452/3, 1439/4, 1438/1, 1439/5, 4/12, 5/187, 7/2, 5/139, 
1439/1, 5/136, 4/18, 52/32, 4/17, 52/8, 4/16, 52/9, 4/15, 1452/6, 4/14, 180, 4/13, 5/7,  9/1, 5/52, 
1438/2, 5/136, 1452/5, 5/133, 219, 5/130, 9/15, 5/127, 9/20, 5/123, 9/19, 5/52, 9/12, 5/171, 9/2, k.ú. 
Dolní Dobrouč: p.č. 2126/1, 514, 2103/7, 8113, 8053, 8052, 2103/4, 8019, 2126/2, 2107/12, 
2103/6, 8003, 2126/3, 2112, 8098, 8026, 2126/4, 2165/99, 8063, 8157, 2126/5, 2166/6,8042, 
2041/1, 2126/6, 2165/20, 8017, 8104, 2127/7, 8047, 8065,  2045/1, 2126/8, 8162, 8096, 4278/2, 
8114, 8048, 8015, 8054, 8091, 8122, 2130/1, 8161,  2103/65, 2136/7, 8012, 8018, 8043, 8169, 
8159, 4288/6, 8061, 2103/1, 2136/5, 2165/85, 2103/141, 4288/4, 673, 8100, 2138/3, 2165/19, 8089, 
2138/2, 2156/2, 8029, 8055, 2165/18, 8099, 8166, 2166/7, 8170, 8156, 4287/2, 2105/15, 8021,  
4430/2, 8050, 8164, 515, 8119, 8120, 517, 8118, 8107, 8170, 2096/1, 8174, 8126, 2105/1, 8105, 
8137, 2096/1, 8133, 8149, 2060/1, 8040, 8132, 4426/1, 8165, 8116, 4425, 8168, 8056, 8057, 
2165/94, 8078, 2056/1, 4287/2, 8041, 8068, 2107/10, 1016, 8069, 8112, 2107/56, 8110, 8038, 
2107/6, 8013, 8039, 2105/20, 8024, 8046, 2103/20, 8153, k.ú. Lanšperk: p.č. 2027, 347/18, 399, 
347/17, 2001, 347/16, 141, 347/15, 142, 347/14, 2032, 347/13, 291/1, 347/1, 2005, 2007, 2010, 
2003, 286, 2002, 285, 2029, 284, 559/2, 559/1, 397/1, 2009, 398/1, 299/3, 140, 2033, 325/16, 2000, 
78, 2031, 559/7, 299/4, 394/1, 302/2, 395/1, 299/10, 325/7, 299/11,  331/3, 299/9, 331/4, 2008, 
364/1, 70/21, 361, 70/20, 356, 70/2, 354/1, 299/7, 331/5, 330, 346, 331/6, 340, 332/1, 336, 2025, 
333/2, 2004, 395/4, 2030, 347/23, 347/22, 347/21, 347/20, 347/19.

Podle § 87 odst. 1) stavebního zákona se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 85 
odst.1 a v § 85 odst.2 písm.a) a dotčeným orgánům jednotlivě.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků se v návaznosti na § 144
odst. 6) zák.č.500/2004 Sb. a na § 87 odst. 3) stavebního zákona  účastníkům podle § 85 odst.2 
písm. b) doručuje veřejnou vyhláškou a identifikují se označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.



Městský úřad Letohrad Č. j.: 3011/2017/MULET/2300/9

20

Podle § 87 odst. 3) stavebního zákona se u záměrů zasahujících do území několika obcí 
doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách 
příslušných obecních úřadů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, 
který je stavebním úřadem.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Rozpory mezi jednotlivými stanovisky nebyly zjištěny a 
tím pádem stavebním úřadem ani řešeny. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit zde 
k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své námitky a připomínky. zabezpečil plnění požadavků 
vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do 
podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost především z hledisek péče o životní 
prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků, přezkoumal žádost a její soulad 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací , posoudil, zda 
vyhovuje obecně technickým požadavkům na využití území, popř. předpisům, které stanoví 
podmínky hygienické, protipožární a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o 
kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu spod. 

Umístění stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních 
předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a 
žádná z nich nejsou ve vzájemném rozporu.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání  s návrhy a námitkami účastníků :

Dne 12.4.2017 obdržel Městský úřad Letohrad námitku paní Jany Sklenářové, bytem Na 
Pustině 154, 564 01 Dlouhoňovice následujícího znění : 

„V návaznosti na zahájené územní řízení vedené pod č.j. 1668/2017/MULET/2300/9 
uplatňuji  , jako vlastník pozemku p.č. 2120 a 2123 v kú Žamberk, níže uvedenou námitku. 

Na základě známých skutečností lze předpokládat, že při provádění stavby bude nezbytné 
využít část výše uvedených pozemků. Vzhledem k tomu, že na pozemcích jsou řádně vykonávána 
vlastnická práva a tento je využíván pro zemědělskou výrobu lze předpokládat, že by mohlo dojít ke 
škodám.

Pokud tedy v odůvodněných případech bude nezbytné část výše uvedených pozemků užívat, 
pro potřebu stavby, pak toto může být umožněno pouze na základě smluvního ujednání 
s odpovědným zástupcem investora.“

S touto námitkou byl seznámen investor prostřednictvím společnosti SUDOP PRAHA, a.s.,
která zaslala paní Krčmářové dopis ve znění : 

„…. Navrhovaná stavba nepotřebuje využívat vámi uvedené pozemky p.č. 2120 a 2123 
v k.ú.Žamberk. Dle našich zjištění drážní pozemek  3887/1, na kterém bude stavba prováděna, 
s uvedenými pozemky č. 2120 a 2123 ani nesousedí, tudíž nepředpokládáme zásah stavby do těchto 
pozemků. Stavba v těchto místech předpokládá pouze výkopové práce pro pokládku kabelů 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.“

Stavební úřad výše uvedeným ujištěním o nepotřebnosti využití pozemkům p.č. 2120 a 
2123 v kú Žamberk ke stavbě považuje námitku paní Sklenářové za vyřízenou. Investora 
upozorňuje, že pokud by došlo k nutnosti využít výše uvedené pozemky, je nutné předem jednat 
s vlastníkem. Bez souhlasu vlastníka nelze tyto pozemky využít.
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Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude 
však platnosti, jestliže v této lhůtě bude výše uvedená stavba započata .

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
(doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí 
připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 

Odvolání se podává u Městského úřadu v Letohradě, odboru výstavby a ŽP  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. Odvolání bude předáno Krajskému úřadu Pardubického kraje k rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí má  podle § 85  odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Věra Pilná

    vedoucí odboru výstavby a ŽP
v zastoupení : Jana Nožková

otisk úředního razítka

Příloha pro navrhovatele : ověřená grafická příloha  bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí.

Správní poplatek vyměřen podle  zákona č.634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů podle pol. č. 
17 f) ve výši 20 000,- Kč a zaplacen  16.3.2017.

Doručí se: 
Účastníci řízení podle § 85 odstavec 1) stavebního zákona  

Žadatel - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, organizační složka Stavební správa Východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc, IČ 
70994234, zastoupená společností SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, IČ 
25793349

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad 
Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Obec Lukavice , Lukavice 117, 561 51 Letohrad
Obec Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč  čp.380, 561 02 Dolní Dobrouč
Obec Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 ) stavebního zákona

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
BB Com s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad
Město Letohrad, Václavské nám. 10, 561 51 Letohrad
ČD, a.s.  Regionální organizační jednotka železniční stanice Hradec Králové, Riegrovo nám. 
1660/2a, 50002 Hradec Králové 
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 
01 Hradec Králové
Lesy ČR, s.p., správa toků-oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové
GridServices, s.r.o., s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
ČEPS,a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
Technické služby Letohrad s.r.o., Orlice 243,  561 51 Letohrad
TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk
VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Albertova 1393,  564 01 Žamberk
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci řízení podle § 85 odstavec 2b) stavebního zákona  

Vlastníci následujících pozemků a staveb :

k.ú. Dlouhoňovice :
sousední pozemky: 
75,726/3, 73, 263, 726/5,71, 254,252

k.ú. Žamberk:
sousední pozemky: 
3887/10, 3887/11, 3887/13, 3887/12, 2143, 2142/1, 3687/8, 2112, 3887/6, 3887/4, 4965, 3887/7, 
2108/3, 2109, 2107/2, 2107/1, 3875/1, 2114/3, 3760/3, 3887/5, 2114/2, 3780/2, 2106/6, 2106/42, 
4317, 2115, 2106/27, 2116, 2117, 2114/6, 2119/1, 2120, 3780/1, 4934, 2123, 2124, 2119/2, 
2106/26, 2089/2, 2089/3, 2125, 2126

k.ú. Lukavice v Čechách:
sousední pozemky: 
4380, 3052, 4405,3831,4271,4030, 3815, 3546, 3839, 4272, 4190, 4382, 3552, 3846, 4366, 3009, 
3060, 3553, 3808, 4278, 4029, 3066, 3554, 3810, 4028,3067,3555,3812, 4142, 3068, 3556, 4385, 
3007, 3069, 3557, 3913, 4141, 3079, 3558, 3845, 3006, 3080, 3559, 3856, 4027,3081,3560,3897, 
3016, 4377, 3561, 3898, 3015, 3082, 3562, 4386, 3014, 3095, 3563, 3900, 4098, 3394, 3564, 3903, 
4099, 3111, 3565, 3906, 3023, 4383, 3566, 3908, 3022, 3393, 3567, 3909, 4022, 3126, 3568, 4387, 
3021, 3127, 3569, 3910, 3031, 3146, 3170, 3911, 3030, 3392, 3171, 3912, 3029, 3145, 3175, 4374, 
4021, 3452, 3176, 4048, 4018, 3153, 3180, 4015, 4026, 3391, 3179, 4373, 4025, 3159, 3184, 4118, 
4381, 3390, 3710, 4120, 4024, 3167, 3715, 4154, 4023, 3538, 4376, 4122, 4020, 219, 3183, 4123, 
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3038, 3540, 3182, 4155, 3039, 3541, 3830, 4367, 4379, 3542, 4384, 4372, 3040, 3543, 3813, 4247, 
4378, 3544, 3811, 4248, 3817, 3549, 3826, 4270, 3053, 3548, 3827, 4246, 3047, 3550, 3809, 4249

k.ú. Letohrad: 
sousední pozemky: 
584/2, 715/5, 295, 1473, 583, 326, 327/11, 239, 582/1, 467/2, 700/1, 299, 570/2, 548/3, 335/42, 
398, 548/15, 101/1, 1424, 696/1, 570/1, 101/4, 335/8, 745/9, 745/36, 101/5, 1541, 264/4, 570/5, 
101/3, 753/3, 263/6, 569/4, 1029, 753/4, 263/7, 547/68, 102/2, 753/5, 263/8, 548/3, 203, 753/29, 
263/9, 548/17, 383, 753/30, 534/2, 550/1, 679/1, 895, 263/10, 550/2, 465, 753/23, 263/16, 547/2, 
467/3, 753/38, 263/17, 547/11, 370/1, 314, 263/2, 547/35, 370/2, 764/1, 748/1, 547/44, 466, 273, 
751/2, 547/43, 368/1, 694/3, 751/3, 547/15, 852, 915, 249/1, 547/6,118/2, 753/24, 241/4, 
547/38,118/3, 753/37, 241/3, 547/8, 118/4, 1537, 547/51, 118/1, 736/6, 547/1, 119, 348/2, 547/70, 
123, 272, 547/86, 199/2, 745/4, 727/2, 124, 751/1, 552/1, 580, 291, 494, 748/2, 1475, 552/5, 
367, 335/13, 727/1, 710/1, 1533, 727/4, 1016, 700/2, 1464, 553/4, 694/1, 1465, 723/1, 327/23, 347

k.ú. Orlice: 
sousední pozemky: 
1/3, 22/2, 150/4, 150/10, 7/2, 989, 220/2, 217/3, 213/4, 212/3, 211/3, 199/5, 199/4, 196/5, 196/8, 
196/11, 196/7, 188/5, 188/4, 188/1, 187/1, 214/1, 213/2, 214/4, 196/1, 188/6, 136, 175/5, 187/3, 
175/1, 174/3, 133/1, 169/2, 169/4, 153, 178/2, 174/11, 142, 171/37, 151/7, 151/1, 150/2, 1046, 
170/9, 170/7, 170/6, 150/9, 170/3, 150/12, 150/11, 158/2, 151/7, 151/2, 151/1, 517, 150/8, 226/1, 
164/5, 164/4, 164/3, 163/2, 157/2, 150/3

k.ú.  Kunčice u Letohradu:
sousední pozemky: 
63/2, 5/6,  63/3, 5/170, 1429,  5/2, 61, 5/169, 52/16, 5/119, 52/2, 5/80, 52/24, 5/100, 64/1, 5/159, 70, 
5/110, 59, 5/106, 58, 5/168, 1472/2,  7/1, 56/2, 5/79, 52/3, 5/112, 52/4,  5/108, 52/5, 5/102, 1446/2, 
5/96, 52/25, 8/1, 52/18,  5/104, 52/14, 1452/3, 1439/4, 1438/1, 1439/5, 4/12, 5/187, 7/2, 5/139, 
1439/1, 5/136, 4/18, 52/32, 4/17, 52/8, 4/16, 52/9, 4/15, 1452/6, 4/14, 180, 4/13, 5/7,  9/1, 5/52, 
1438/2, 5/136, 1452/5, 5/133, 219, 5/130, 9/15, 5/127, 9/20, 5/123, 9/19, 5/52, 9/12, 5/171, 9/2

k.ú. Dolní Doboruč: 
sousední pozemky: 
2126/1, 514, 2103/7, 8113, 8053, 8052 , 2103/4, 8019, 2126/2, 2107/12, 2103/6, 8003, 2126/3, 
2112, 8098, 8026, 2126/4, 2165/99, 8063, 8157, 2126/5, 2166/6,8042, 2041/1, 2126/6, 2165/20, 
8017, 8104, 2127/7, 8047, 8065,  2045/1, 2126/8, 8162, 8096, 4278/2, 8114, 8048, 8015, 8054, 
8091, 8122, 2130/1, 8161,  2103/65, 2136/7, 8012, 8018, 8043, 8169, 8159, 4288/6, 8061, 2103/1, 
2136/5, 2165/85, 2103/141, 4288/4, 673, 8100, 2138/3, 2165/19, 8089, 2138/2, 2156/2, 8029, 8055, 
2165/18, 8099, 8166, 2166/7, 8170, 8156, 4287/2, 2105/15, 8021,  4430/2, 8050, 8164, 515, 8119, 
8120, 517, 8118, 8107, 8170, 2096/1, 8174, 8126, 2105/1, 8105, 8137, 2096/1, 8133, 8149, 2060/1, 
8040, 8132, 4426/1, 8165, 8116, 4425, 8168, 8056, 8057, 2165/94, 8078, 2056/1, 4287/2, 8041, 
8068, 2107/10, 1016, 8069, 8112, 2107/56, 8110, 8038, 2107/6, 8013, 8039, 2105/20, 8024, 8046, 
2103/20, 8153

k.ú. Lanšperk:
sousední pozemky: 
2027, 347/18, 399, 347/17, 2001, 347/16, 141, 347/15, 142, 347/14, 2032, 347/13, 291/1, 347/1, 
2005, 2007, 2010, 2003, 286, 2002, 285, 2029, 284, 559/2, 559/1, 397/1, 2009, 398/1, 299/3, 140, 
2033, 325/16, 2000, 78, 2031, 559/7, 299/4, 394/1, 302/2, 395/1, 299/10, 325/7, 299/11,  331/3, 
299/9, 331/4, 2008, 364/1, 70/21, 361, 70/20, 356, 70/2, 354/1, 299/7, 331/5, 330, 346, 331/6, 340, 
332/1, 336, 2025, 333/2, 2004, 395/4, 2030, 347/23, 347/22, 347/21, 347/20, 347/19
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Dotčené orgány na dodejku :

Drážní úřad , Nerudova 1, 77900 Olomouc
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního 
řádu, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám.125, 
532 11 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad 
Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 
Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Nádražní 833, 564 01 Žamberk
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, Masarykovo nám.166, 564 01 Žamberk
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 
530 02 Pardubice– sp.zn. 55427/2016
Policie ČR, krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územním odbor Ústí  nad Orlicí, 
Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Dále obdrží :
OREDO s.r.o., Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové
NIPI ČR, o.s.,Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová

Toto zahájení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Letohrad, Městského úřadu Žamberk, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Obecního 
úřadu  Dolní Dobrouč,  Obecního úřadu Lukavice a Obecního úřadu Dlouhoňovice  15. den je 
posledním dnem oznámení.

Žádáme Městský úřad Žamberk, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Obecní úřad  Dolní 
Dobrouč,  Obecní úřad Lukavice a Obecní úřad Dlouhoňovice  , aby toto oznámení vrátil po 
vyznačení vyvěšení a sejmutí na stavební úřad v Letohradě.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

....................                                                                ....................

Podpis oprávněné osoby,                                                       Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení                                                              potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                                 Razítko:
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