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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt:
MěÚ Ústi nad Orlicí
Stavební úřad
Sychrova ulice 16
562 24 Ústí nad Orlici

Vážení,

zdvořile žádáme o

MěÚ Ústí nad Orlici
Coručeno' 19.08 2021 07'35:41C j.:MUUo,'31717/2021/sÚ/|Ú

hsty 1 přílohy: O 1ist,přiloh: O
druh pňioh:
Sp.znak:_ _ Sk,znak/lhŮta:

uzt j 00dgp

· Zaslání kopie územního rozhodnutí pro stavbu ,,Průjezd železničním uzlem Ústi nad Orlicí"

Vše stačí zaslat na niže uvedený email.

Předem děkuji za uvedené informace.

S pozdravem

Datum: 17.08.2021 'Telefon:

E-mail:
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Městský úřad Ústi nad Orlici
stavební úřad

č.j.:
Číslo spisu:
Spisová značka:
Poč. listů:
Poč. příloh:
Poč. lis. př.:

M UUO/31717/2021/SÚ/Ma
5621/2021
SÚ-OOO-Ma/5621/2021
1
1
3

Oprávněná úř. osoba: Marčík
Tel: 465 514 239 777 736 338
E-mail: marcik@muuo.cz
Datum: 2. září 2021
Místo: Ústí nad OrlicI

SDĚLENÍ

Dne 19.8.2021 jste podal žádost o zaslání kopie územního rozhodnuti pro stavbu ,,průjezd železničním
uzlem Ústí nad Orlici"

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad OrlicI, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění (dále jen "stavební zákon") Vám k výše uvedenému podáni sděluje, že stavba při vydání
rozhodnutí o uNstěni stavby měla název ,,Přestavba železniční stanice Ústí nad Orlici". Rozhodnuti o
urMstění stavby bylo naším stavebním úřadem vydáno dne 9.8.2007 pod č.j.:51993/2006/sÚ/4867/Ma.
Kopii rozhodnuti Vám zasíláme v příloze.

,,,,,,,,,,
vedoucí stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
Ústí nad Orlicí
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Doručí se:
Účastnici řizení:

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad OrlicI lČ: 00279676 DIČ: CZO0279676
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojeni:
KB Ústí nad Orlicí, Č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Stavební úřad
Sychrova 16 * Ústí nad Orlici 562 24 * teL: 465 - 514 239

č.j.: 51993/2006/SÚ/4867/Ma
Věc: územní rozhodnuti o umístění stavby

Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa Praha
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

V Ustľ nad Orlicí 9. srpna 2007

ROZHODNUTÍ

Dne 12.9.2005 podal žadatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha
návrh na vydání zrněny územního rozhodnutí o umístění stavby ,,Přestavba železniční stanice Ústí
nad Orlicí" na pozemcích v kat.území Ústí nad Orlicí, Kerhartice nad Orlicí, Gerhartice, Čemovír,
Dolní Libchavy, Lanšperk. Původní územní roZhodnutí bylo vydáno 29.9.1998 pod č.j.:
04795/97/STÚ/2562/328/Ma, které nabylo právní moci dne 16.11.1998.

Stavební úřad Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 117
zákona Č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve mění pozdějších předpisů - úplné
mění vyhlášeno pod Č.197/1998 Sb. (dále jen ,,stavební zákon"), posoudil návrh podle § 37
stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a podle § 4
vyhl.č.l32/1998 Sb.

rozhodnutí o umístění stavby

,,Přestavba železniční stanice Ústí nad Orlicí" (stavba začíná v km. 255,411 a končí v kin.
257,827 trati Česká Třebová - Praha) obsahující :

- rekonstrukci železničního spodku a svršku včetně odvodnění
- sanaci a rekonstrukci umělých staveb
- peronizaci stanice a zastřešení nástupišť'
- vybudování podchodu pro cestující v kin 256,505 od nové výpravní budovy
- vybudování podchodu pro pěší v km 256,207
- modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení
- rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění
- rekonstrukce zásobováni elektr.energií včetně napájení zabezpečovacích zařízení
- výstavba opěrných zdí
- vybudování nového železničního mostu přes řeku Třebovku v km 255,813 na přeložce trati
- úprava Třebovky
- úprava Tiché Orlice
- demolice starého železničního mostu v km 255,878
- vybudování nového železničního mostu v km 255,890 přes silnici II/315 na přeložce trati

s podjezdnou výškou 4,45m
- úprava silnice v ul.j.Haška
- úprava přístupové komunikace, přeložka steZky pro pěší a cyklisty, úprava přednádraži
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- vybudování nového železničního mostu přes řeku Tichou Orlici v km256,007 na přeložce
trati

- demolice starého železniční mostu přes řeku Tichá Orlice v km 256,060
- vybudování nového silničního mostu na silnici II/315 přes řeku Třebovku včetně odstranění

stávajícího silničního mostu
- demolice domu č.p.475 a dvou garáží v prostoru ,,Mendrik"
- zrušení 2 úrovňových přejezdů na českotřebovském zhlaví
- demolice staré výpravní budovy
- výstavba nové odbavovací haly
- demolice starých objektů na nádraží
- rekonstrukce stávající komerční budovy pro technologické zařízení
- rekonstrukce nosné části železniční mostu v km 257,370 ul.Karpatská
- protihluková opatření- protihlukové stěny a individuální protihluková opatření
- úprava vedení VN a NN a výstavba nové TS
- úprava a přeložky inženýrských sítí
- úprava veřejného osvětlení
- úprava sdělovacích sítí
- úprava sdělovacího zařízení a rekonstrukce trat'ového a staničního zabezpečovacího zařízenína odbočné trati Ústí nad Orlicí-Letohrad, do žst.Lanšperk a s tím související kabelizace

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení do zastávky Hnátnice
- odstraněni mimolesní zeleně
- přemostění Tiché Orlice s komunikačním napojením žst. Ústí nad Orlicí, hl.nádraží
- demolice stávající místní komunikace

v kat.území Ústí nad Orlicí, Kerhartice nad Orlicí, Gerhartice, Lanšperk, Čemovír a Dolní Libchavy

Pro umístění a projektovou přípravu stavby stanovi tyto podmínky:
l. Stavba bude umístěna v souladu se zákresem v situacích 1:1000 ldokumentace pro územní

rozhodnutí) zpracované SUDOP Praha a.s. aktualizace 05/2005 a 05/2007.
2. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou.
3. Budou respektovány požadavky stanovené ve vyhl. Č.184/1997 Sb. (o požadavcích na

omezováni ozáření radonu a dalších přírodních radionuklidů). Dle výsledků měření hodnot
radonu v podloží stavebního pozemku budou provedeny potřebné úpravy v projektové
dokumentaci.

4. projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhl.Č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví
obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností
]?ohybu a orientace.

5. železniční spodek je navržen - nová konstrukce pražcového podloží, rozšířeni zářezů a násypů,
zřízení nového odvodňovacího zařízeni zemního tělesa na trati, vybudování nového odvodnění
ve stanici.

6. Železniční svršek je navržen tvarem UlC 60 s pružným bezpodkladnicovým upevněním na
betonových pražcích.

7. Novostavba výpravní budovy umístěná na orlické straně nádraží bude zkonzultována
s architektem města a zpracovatelem územního plánu. .

8. Nový podchod pro pěší umístěný v km 256,207 o šířce 4m. Bude prověřena možnost rozšíření
na 4,5m.

9. Úprava stávajícího mostu je navržena v km 257,370 ul.Karpatská
10. Dokumentace bude obsahovat tyto objekty:
· Železniční mosty v km 255,813, km 255,890, km 256,007 a návěstní lávku
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· Silniční most na silnici 11/3 15 přes Třebovku
· Přemostění Tiché Orlice s komunikačním napojením žst. Ústi nad Orlicí hl.nádraží
· Opěrné zdi v km 255,667 - 255,740 a v km 256,116 - 256,189
· Opěrná zeď pod silnicí II/315
· Podchod pro cestující v km 256,505l l. Projekt stavby bude respektovat výhledové zřízení přímého kolejového spojení Česká Třebová

- Letohrad.
12, projekt stavby bude obsahovat návrh dopravního opatření a pňstupových cest.
13. Budou dodrženy podmínky souhlasu s dočasným odnětím pozemku ze zemědělského půdního

fondu vydaného odborem životního prostředí MěÚ v Ústí nad Orlicí dne 13.2.2007 pod čj.:
49035/20006/ŽP/8210/Mol, ze dne 16.6.2005 pod č.j.: 21396/2005/ŽP/3719/Mol a trvalým
odnětím ze dne 20.2.2007 č.j.: 49448/2006/ŽP/8211/Mol a 9.5.2005 pod č.j.:
19006/2005/ŽP/222/Mol.

14. Při zpracování projektu stavby bude nutná koordinace s připravovanými stavbami
,,cyklostezky", ,,zlepšení kvality vod v povodí řeky Třebovky, Ústí nad Orlicí - kanalizace a
čov", ,,výtlak vody z vrtu UO 4", ,,přeložka vedení 35 KV ČEZ", ,,zvýšení protipovodňové
ochrany města Ústí nad Orlicí" a plynofikace rodinných domů v sousedství trati.

15. Projekt stavby bude respektovat vyjádření, stanoviska dotčených orgánů státní správy, vlastníků
podzemních zařízení a vlastníků nemovitostí zpracované v části ,,G - Doklady" dokumentace
pro územní rozhodnutí.

16. Budou respektovány podmínky zjišt'ovacího protokolu Krajského úřadu Pardubice odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 24.10.2005 č.j.: OŽPZ/16877/05/Fe a ze dne 19.3.2007
č.j.: 3410-92007/OŽPZ/Fe.

17. Projekt stavby bude řešit ochranu nemovitosti v sousedství stavby s důrazem na hluk a vibrace
z železniční dopravy a při samotné výstavbě.

18. Projekt stavby bude obsahovat náhradní parkovací plochy v prostoru ,,Mendrik".

Dnem účinnosti tohoto územního roZhodnuti vzniká novč obvod dráhy na pozemcích a částech
pozemků v kat.území : Ústí nad Orlicí, Kerhartice nad Orlicí, Gerhartice, Lanšperk, Čemovír a
Dolní Libchavy

Toto rozhodnutíplatí 3 roky ode dne, kdy nabylo právni moci. Nepozbude však platnosti, jestliže
bude v této lhůtě podána Žádost o vydánístavebního popolenl:

Od úvod nění

Navrhovatel podal návrh na vydání rozhodnutí o zrněně umístění stavby ,,Přestavba železniční
stanice Ústí nad Orlicí". Původní rozhodnutí o umístěni stavby bylo vydáno Městským úřadem Ústí
nad Orlicí dne 29.9.1998 č.j.: 04795/97/STÚ/2562/328/Ma. Rozhodnutí nabylo právní moci dne
16.11.1998. Stavební úřad oznámil zahájení řízení o zrněně 3.11.2005 a na den 6.12.2005 nařídil
ústní jednání spojené s místním šetřením. Při uvedeném řízení došlo ze strany Města Ústi nad Orlicí
k požadavku doplněni návrhu o přemostěni Tiché Orlice a napojení navrhované železniční stanice
Ústí nad Orlicí. Na základě této skutečnosti stavební úřad řízení přerušil a vyzval navrhovatele
k doplněni výzvou ze dne 15.3.2006. Dne 15.12.2006 požádal navrhovatel o pokračování výše
uvedeného řízení a dne 28.2.2007 doplnil požadované náležitosti.
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Stavební úřad omámil známým účastníkům řízeni a dotčeným orgánům státní správy veřejnou
vyhláškou a upustil od místního šetřeni návrhu a stanovil lhůtu k vyjádřeni do 10.6.2007.

Návrh byl doložen stanovisky dotčených orgánů státní správy. Stanoviska byla zkoordinována a
zahrnuta do podmínek výrokové části tohoto roZhodnuti.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Města Ústí nad Orlicí a jedná se o
veřejně prospěšnou stavbu. Umístění vyhovuje i obecným technickým požadavkům na výstavbu
stanoveným vyhl.č.137/1998 Sb.

P O u Č e n í

Proti tomuto roZhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni k odboru majetkovému
a stavebního řádu Krajského úřadu v Pardubicích podáním u stavebního úřadu Městského úřadu
v Ústí nad Orlicí.

\jŕj vedoucí stavebního úřadu
Petr Marčík

Vyvěšeno dne : Sejmuto dne:

Učastníci řízení:
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova č.p.16, Ústí nad Orlicí 562 24
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Dotčené orgány státní správy:
Drážní úřad, sekce stavební , oblast Olomouc, Nerudova č.p.1, 77258 Olomouc
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého č.p.l256, 530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice pardubického kraje, Smetanova č,p.1390, 562 01 Ústi nad Orlicí
Městský úřad, odbor dopravy a siln.hospodářství, Smetanova č.p.43, 562 01 Ústí nad Orlicí
Městský úřad, odbor ŠKTM, Sychrova č.p.16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Městský úřad, odbor životního prostředí, Sychrova č.p.16, 562 01 Ústi nad Orlicí
Vojenská stavební a ubytovací správa, Teplého č.p.1899, 530 59 Pardubice
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Na vědomí :
Kabelová televize Ústí nad Orlicí s.r.o., Tvardkova č.p.l191, 562 01 Ústi nad Orlici
Policie ČR - Dopravní inspektorát, Tvardkova č.p.l191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého č.p.951, 500 03 Hradec Králové
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Třebovská č.p.333, 562 03 Ústí nad Orlicí II.
Telefónika 02 Czech republic, a.s. Masarykovo nám. 2655, 531 84 Pardubice
TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská č.p.287, 562 03 Ústí nad Orlicí IT.
východočeská plynárenská a.s., T.G.Masaryka č.p.1060, 570 01 Litomyšl
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
České dráhy, a.s. Správa dopravní cesty Pardubice, nám.j.Pemera č.p.217, 530 31 Pardubice
České radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
Sdružení pro život.prostředí zdravotně postižených v ČR, Vrbová č.p.655, 562 01 Ústi nad Orlicí
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