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Městský úřad Ústí nad Orlicí 
stavební úřad 

 
Č.j.: MUUO/218/2020/SÚ/pk 

dss-staveb/103/2019 
Oprávněná úř. osoba: Kalášek Petr 

Číslo spisu: 103/2019 Tel: 465514344 
Spisová značka: dss-staveb/103/2019 E-mail: kalasek@muuo.cz 
Poč. listů: 6 Datum: 13. ledna 2020 
Poč. příloh: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 
Poč. lis. př.: X   

 

 
Stavebník 
Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, 
zast. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 
500 02 Hradec Králové 2 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, který je podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 1, odst. 4 písm. 
a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení                         
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic II. a III. tříd, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 111 
stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 12.12.2018, kterou podal Pardubický kraj, IČO 
70892822, Komenského náměstí  125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2, zast. Dopravně 
inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova  1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec 
Králové 2 (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení vydává podle § 115 stavebního zákona 
a § 18b a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 

stavební  povolení  

na stavbu: Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skruhrova) 
na pozemku poz. p. č. 847 v katastrálním území Horní Houžovec, 366, 367/3, 382/4, 923/3, 1272/5, 
1272/6, 1272/10, 1321/4, 1321/5, 1321/7, 1321/8 v katastrálním území Hylváty, st. p. č. 136, poz. p. č. 
798/1, 802/1, 802/2, 854/3, 936/1, 936/2, 947/3, 953/2, 960, 961/1, 961/3, 963/1, 963/39, 968/1, 1180, 
1183/1, 1186, 1187/1, 1194/1, 1214, 1215 v katastrálním území Knapovec, 858/1, 2192, 2210, 2279, 2304 
v katastrálním území Skuhrov u České Třebové  (dále jen „stavba“). 

 



č. j.: MUUO/218/2020/SÚ/pk 
dss-staveb/103/2019 

str. 2 / 12 

č. spisu: 103/2019  
spis. zn.: dss-staveb/103/2019  

 

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ:  00279676   DIČ:  CZ00279676 bankovní spojení: 
tel.: +420 465 514 111  email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100 
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg 
 

Stavba obsahuje: 
Předmětná stavba se nachází převážně v trase stávající silnice II/315 mezi městy Ústí nad Orlicí a Lanškroun 
v provozním staničení km 26,330 - 33,582, začíná za křižovatkou se silnicí I/14 a končí před křižovatkou 
se sil. III/31512 v obci Skuhrov. Do řešeného území je zahrnuta i křižovatka se silnicí III/31510 v obci 
Knapovec. Celková délka úseku je 7 252 m. 
Projektová dokumentace je dělena na tyto stavební objekty: 
SO 002 Kácení; SO 101 – 105 Komunikace; SO 111 Propustky příčné; SO 112 Propustky podélné; SO 171 
Dopravní značení, SO 401 Přeložka CETIN. 
Ve SO 102, 104 a 105 budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky včetně nových asfaltových vrstev. 
Ve SO 101 a 103 bude asfaltová vrstva pouze ofrézována a znovu položena, sanace celé konstrukční vrstvy 
je v těchto SO navržena v délce cca 1600 m v šíři 1,5 m. Rovněž dojde k modernizaci autobusových zastávek 
v obci Knapovec. 

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval 
Ing. Miloš Burianec, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. osv. ČKAIT 0600437 v listopadu 2018, 
č. zakázky A014/16. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle této 
projektové dokumentace a její proveditelnost, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, 
technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:  

• dokončení 1. úseku stavby, 

• dokončení stavby. 

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska podle ustanovení § 15 písm. j) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, které vydal 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí dne 12.11.2018 vydaným pod č. j. 
MUUO/34497/2018/ŽP/Mol, a to: 

• V terénu bude žadatelem vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročení. 
Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenou v souhlasu.  

• V místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 40 - 45 cm o celkové 
kubatuře 1435 m3.  

• Skryté vrstvy zeminy budou na náklady investora využity takto: Ornice skrytá z plochy záboru (tj. cca 
1435 m3) bude umístěna na mezideponii č.p.p. 2217 v katastrálním území Skuhrov u České 
Třebové. Skrytá ornice bude následně využita na k rekultivaci polních hnojišť na pozemcích č.p.p. 
2008, 2145 a 2158 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, č.p.p. 536/2 v katastrálním 
území Dolní Houžovec, č.p.p. 308/4 v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí a č.p.p. 375 
v katastrálním území Knapovec.  

• Bude zamezeno znehodnocení skrývky mechanizačními prostředky, smísením s podorničními 
zeminami a výkopky.  

• O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném využití 
povede investor stavby stavební protokol (pracovní deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  
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• Žadatel je povinen písemně oznámit realizaci záměru nejpozději 15 dnů před jeho zahájením (§ 11 
odst. 4 písm. b) zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě 
Městskému úřadu Ústí nad Orlicí. (Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu v souladu 
se zákonem až do výše 500.000,- Kč).  

• Případné poškození odvodnění či závlah bude uvedeno do původního stavu investorem.  

• Žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§11 odst. 4 písm. a) zákona) 
doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko podkladem, a to do 
6 měsíců ode dne nabytí právní moci. (Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu v souladu 
se zákonem až do výše 500.000,- Kč).  

• Za trvalé odnětí půdy se v souladu s § 11a odstavce 1) písm. b) odvod nestanoví pro stavbu silnic.  

• Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas 
s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v souhlasu 
(odstavec I zákona), nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21 zákona) 
ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví 
podle § 11 zákona. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. 
Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití. 

6. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady dle zákona                                    
č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon                        
o odpadech“), které vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí ze dne 18.1.2019 
vydaným pod č. j. MUUO/1732/2019/ŽP/vel a to: 

• Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném 
stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

• O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem 
vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném 
zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor před závěrečnou 
prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí. 

7. Budou dodrženy podmínky souhlasu, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního 
hospodářství a správních agend dne 13.12.2018 pod č. j. MUUO/39455/2018/DSS/ba, a to: 

• Projektová dokumentace bude projednána s Policií ČR DI Ústí nad Orlicí, dle ustanovení § 16 
zák.č.13/1997 Sb., a se Správou a údržbou silnic Pk, Pardubice (majetkový správce silnice). 

• Při modernizaci silnice budou dodrženy příslušné ČSN, TP a TKP souvisejících s tímto projektem, 
bude dodržena vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. 

• Zhotovitel stavby požádá příslušný MěÚ odbor dopravy o úplnou uzavírku silnice a objížďku 
(v dostatečném předstihu nejpozději 60 dní přede dnem uzavření), dle ustanovení § 24 zákona 
č. 13/1997 Sb. Žádost o povolení uzavírky a objížďky bude obsahovat náležitosti uvedené 
v ustanovení § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 
Přílohou žádosti také bude návrh dopravního značení. 

• Uzavírka bude probíhat mimo zimní období, které trvá od 1.11. do 31.3., a v souladu s případnými 
uzavírkami a objížďkami okolní silniční sítě. 

• Před vydáním kolaudačního souhlasu (min. 60 dní), investor stavby požádá odbor dopravy 
o stanovení místní úpravy dopravního značení na silnici a místní komunikaci, které bude vydáno 
opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na 
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pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací s návrhem dopravního značení (umístění 
nového a odstranění stávajícího značení) a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí nad Orlicí. 
Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

• V průběhu stavby nesmí být na komunikace nanášeno bláto a nečistoty, komunikace, jejich součásti 
a příslušenství nesmí být poškozeny. Bez povolení nesmí být na komunikaci skládán stavební, 
výkopový či jiný materiál. 

8. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, 
odbor životního prostředí dne 14.11.2016 vydaným pod č. j. MUUO/38228/2016/ŽP/grim a to: 

• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného Ministerstvem obrany ČR, Sekce nakládání 
s majetkem odbor ochrany územních zájmů, č.j. 75431_1/11875-1150-OÚZ-PCE ze dne 8.3.2019: 

• Při uzavírce silnice 11/315 požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu 
středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, tel. č. 973 251 519 minimálně 
3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedeni zvláštních opatření. 

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství, který vydal Městský úřad Česká Třebová – odbor životního prostředí dne 30.9.2019 pod 
č. j. MUCT/25927/2019//ZPR/LSP/1195.  

• Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném 
stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

• O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem 
vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném 
zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor před závěrečnou 
prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová. 

11. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska, který vydal Městský úřad Česká Třebová – 
odbor životního prostředí dne 11.1.2019 pod č. j. MUCT/35005/2018//ZPR/LSP/1539.  
- Orgán ochrany ovzduší - při realizaci stavby, zejména při zemních a stavebních pracích (při pojezdu 

těžké stavební mechanizace a vozidel stavby) je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem 
a emisemi ze stavebních strojů. Vznikající prašnost bude vhodnými technickými (kropení) 
a organizačními prostředky minimalizována. Požadujeme pravidelné čištění přilehlých veřejných 
komunikací, které budou znečištěny stavebním provozem. 

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy lesů, které vydal Městský úřad 
Česká Třebová – odbor životního prostředí dne 2.11.2016 pod č. j. 20898/2016/ZPR/PVO/3433-2.  

• na lesní pozemek nebude ukládán stavební ani jiný materiál. 

13. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje – dopravního 
inspektorátu, Územního oboru Ústí nad Orlicí ze dne 24.10.2019 vydaným pod č. j. KRPE-78566-1/ČJ-
2019-171106, a to: 

• 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 
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provozu, bude zhotovitelem předložena žádost závazného stanoviska k provádění stavebních prací 
dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

• Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy projedná ve smyslu ust. § 77 odst. 3 výše 
uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., se zdejší součástí Policie ČR silniční správní orgán. Vždy bude 
k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení. Se zhotovitelem bude 
zvýrazněním dopravního značení nutno řešit nepřehlednou křižovatku sil. II/360 a místní 
komunikace od letiště, kudy je navržena objízdná trasa. Jednosměrný provoz mezi Knapovcem 
a Letištěm Ústí nad Orlicí musí být projednán se zemědělci, kteří tuto komunikaci užívají těžkou 
technikou celoročně a obousměrně.   

• Před instalací trvalého dopravního značení - před kolaudací - bude provedena inspekční prohlídka 
na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem 
po výstavbě komunikací. Inspekční prohlídky se zúčastní projektant, investor, zhotovitel, místně 
příslušný silniční správní orgán a zástupce DI PČR Ústí nad Orlicí. DI PČR si vyhrazuje právo návrhu 
případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní 
situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu 
před dokončením stavby. 

14. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení 
distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
ze dne 9.1.2019 pod značkou 1101859586. 

15. Budou dodrženy podmínky stanoviska z pohledu dotyku na plynárenská zařízení společnosti 
GridServices, s r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 7.1.2019 vydaným pod 
značkou 5001841211. 

16. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k průběhu podzemních vedení ve správě obchodní 
firmy TEPVOS, spol. s r. o., IČ 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí ze dne 
17.12.2018 pod značkou TEP/1234/2018/HL. 

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky 
ochrany sítě elektronických společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 vydanými pod č. j. 807372/18 ze dne 17.12.2018. 

18. Kopie všech vyjádření, stanovisek a souhlasů budou předány zhotoviteli stavby. 

19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 

20. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem. 

21. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

22. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana podzemních a povrchových vod. 
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23. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku ve vlastnictví stavebníka. 

24. Stavebník musí zajistit takové opatření, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození místní komunikace 
včetně příslušenství. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Ze strany stavebníka 
je nutné zajistit očištění vozidel stavby, aby nedocházelo k vyvážení nečistot na vozovku a tím 
k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.  

25. Stavebník (svépomocí) nebo zhotovitel stavby (dodavatelsky) je povinen vést stavební deník 
(jednoduchý technický záznam).  U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí 
být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění 
stavby. 

26. Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních 
i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

27.  Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení. Stavebník 
je povinen nahlásit název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

28. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. 

29. Stavebník je vázán povinnostmi, které mu jsou stanoveny v § 152 stavebního zákona. Mimo jiné 
je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. K tomu je povinen zajistit provedení 
a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. 

30. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby 
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 

31. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechá jej tam až do doby dokončení stavby. 

32. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby 
byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. K žádosti 
o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy zejména následující doklady: 

• popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové 
dokumentace, 

• dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo 
ověřené projektové dokumentaci), 

• geometrický plán dle předpisů o KN, 

• zápis o předání a převzetí stavby, 

• doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 
stavebního zákona, 

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně sítí technické infrastruktury v tištěné i v 
digitální formě, 

• plná moc v případě zastupování stavebníka, 

• certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven, 

• stavební deník, 
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• závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby. 

 

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"):  

− Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice 2, zast. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova 1668/13a, 
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.12.2018 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Modernizace silnice 
II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skruhrova) na pozemku poz. p. č. 847 
v katastrálním území Horní Houžovec, 366, 367/3, 382/4, 923/3, 1272/5, 1272/6, 1272/10, 1321/4, 1321/5, 
1321/7, 1321/8 v katastrálním území Hylváty, st. p. č. 136, poz. p. č. 798/1, 802/1, 802/2, 854/3, 936/1, 
936/2, 947/3, 953/2, 960, 961/1, 961/3, 963/1, 963/39, 968/1, 1180, 1183/1, 1186, 1187/1, 1194/1, 1214, 
1215 v katastrálním území Knapovec, 858/1, 2192, 2210, 2279, 2304 v katastrálním území Skuhrov u České 
Třebové, kterou podal Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí  125, Pardubice-Staré Město, 
530 02  Pardubice 2, zast. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova  1668/13a, 
Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Souhlas s vydáním povolení pro stavbu vydal Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí dne 25.9.2019 
pod č.j. MUUO/29257/2019/SÚ/ber.  

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení dle ustanovení § 111 stavebního zákona, bylo stavební řízení dne 2.1.2019 přerušeno 
a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.12.2019. Žádost byla doplněna dne 
21.11.2019. 

Okruh účastníků stavebního řízení stanovil stavební úřad v souladu s § 109 stavebního zákona a dále 
s ohledem na dotčení věcných a vlastnických práv k dotčeným pozemkům nebo stavbám na nich a dále 
s ohledem na dotčení vlastnických práv a věcného břemene k sousedním pozemkům. Stavební úřad došel 
k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou stavebník – tj. Pardubický kraj v zast. Dopravně inženýrská 
kancelář, Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona: Ladislav Jůza, Věra Jůzová,  
Josef Novák, Jiří Herynek, Yveta Herynková, Alena Habrmanová, Zdeněk Malý, Olga Volná, Hana Žďárská, 
Josef Rozlílek, Věra Rozlílková, Daniel Klika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, AVENA, spol. s r.o., Lesy České 
republiky, s.p., Státní pozemkový úřad, Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, CETIN a.s., GridServices, 
s.r.o., Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., Eko Bi s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., TEPVOS, spol. s r.o., 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Město Ústí nad Orlicí, Město Česká Třebová, Účastníci 
stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků nebo stavbách na 
nich a ti, kdo k nim mají právo odpovídající věcnému břemenu (veřejnou vyhláškou): 
poz. p. č. 599/2 v katastrálním území Horní Houžovec, 291/1, 291/12, 291/13, 291/34, 291/35, 291/36, 
291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/41, 291/52, 291/53, 291/59, 291/71, 364/2, 364/4, 389, 393/2, 447, 
456, 458, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 483/9, 483/10, 483/11, 483/12, 483/13, 483/14, 483/15, 483/16, 
483/17, 483/18, 483/19, 483/20, 526, 542, 680, 705/1 v katastrálním území Hylváty, st. p. č. 126, 127, 129, 
133, 134, 145/1, 145/2, 182/1, 309, poz. p. č. 795, 798/4, 801/1, 801/2, 803/1, 807/1, 822/1, 824/1, 824/3, 
824/5, 826, 830, 832, 833/2, 834/2, 854/2, 887/1, 887/2, 892/1, 892/2, 893/1, 894, 896/4, 898/2, 898/3, 
900/1, 903, 906/1, 906/3, 910/2, 936/4, 936/6, 947/4, 952/1, 952/3, 952/5, 952/6, 957, 961/2, 961/5, 
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963/2, 963/41, 967, 970/1, 976/3, 976/5, 976/6, 979/1, 979/2, 1160, 1161, 1162, 1165/1, 1169/1, 1170/1, 
1171, 1177, 1188/2, 1194/1, 1213/1, 1213/2, 1217/1, 1218, 1232 v katastrálním území Knapovec, st. p. č. 
69, 122/2, 155, poz. p. č. 531/2, 553/2, 567/1, 818/25, 2134, 2135, 2136, 2137, 2142, 2143, 2145, 2158, 
2165, 2190, 2194, 2195, 2209, 2212, 2214, 2218, 2219, 2220, 2224, 2226, 2230, 2233, 2234, 2236, 2271, 
2272, 2277, 2284, 2285, 2286, 2287, 2304 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové 

Stavební úřad opatřením ze dne 22.11.2019 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům. 

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení 
a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena 
práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. 

Vypořádání se s námitkami účastníků řízení: 
Stavební úřad zamítl tyto námitky: 
AVENA, spol. s r.o. ze dne 27.11.2019 č.j. MUUO/38278/2019/SÚ: 
„Požadujeme, aby v průběhu prováděných prací uvedeným v oznámení zahájení stavebního řízení bylo 
projednáno se zhotovitelem nutnost zajištění denní obslužnosti stáji a zařízení, které budou stavbou 
dotčeny. Jedná se nejvíce o stavby provozované v obci Knapovec, tj. výkrmny hovězího žíru umístěné na 
parcele stavební 216 k.ú. Knapovec, dále objektu posklizňové linky umístěné na stavební parcele 311 k.ú. 
Knapovec, objekty firmy Bioprodukt a.s. čp. 160. Další závazek zhotovitele vyplývá ze zajištění přístupu k 
obdělávaným nemovitostem v době potřeby provádění agrotechnických operací.  
Za zapracování výše uvedených požadavků pro zhotovitele do povolení stavby předem děkuji.“ 
Odůvodnění:  
- Ve stavebním řízení se nestanovují objízdné trasy. Námitka nesměřuje do stavebního řízení, ale do 

správních řízení navazujících. 
 
Rozlílek Josef a Rozlílková Věra ze dne 02.12.2019 č.j. MUUO/38820/2019/SÚ: 
„1. Nevíme jednoznačně, zda se bude jednat při realizaci stavby o dočasný nebo trvalý zábor části našeho 
pozemku č. 947/3. 
2. Nemáme k dispozici a nevíme, zda vůbec existuje výkres řešení záměru na uváděný zábor našeho 
pozemku č. 947/3. Výřez ze situace, tento problém neřeší a ani pan Kalášek nevlastní žádný dokument, který 
by záležitost objasňoval! 
3. Doufáme, že se prostřednictvím pana Kaláška z MÚ- SÚ Ústí nad Orlicí, dozvíme od pana projektanta to, o 
co celou dobu usilujeme, podrobný dokumentací doložený záměr. Dle vyjádření pana Kaláška je projektant 
pan Ing. Eliášek nedosažitelný. 
4. Pokud by šlo pouze o dočasný zábor části pozemku 947/3, potom pro stejný účel můžete využít pozemek 
č. 961/3 nebo č. 960, vlastníkem je Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, Žižkov, 13000 Praha 3, 
správcem je Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice !!! 
5. S ohledem na tyto velmi dlouho přetrvávající nejasnosti i pro toto stavební řízení plně platí naše 
vyjádření - námitka k územnímu řízeni ze dne 18.2.2018!!! Takže shrnuto a podtrženo nesouhlasíme s tímto 
stavebním řízením a proto podáváme tuto NÁMITKU!!! Zároveň máme v úmyslu v době realizace 
modernizace silnice pozemek využít k uskladnění materiálu, popř. techniky k vlastním plánovaným 
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záměrům. Dočasným záborem části našeho pozemku č.947/3 bychom byli omezeni v jeho plánovaném 
využití.“ 
Odůvodnění:  
- jedná se dočasný zábor při realizaci přeložky nadzemního vedení sdělovacích sítí firmy CETIN a.s., kde 

přeložené vedení povede ve stejné trase.  
- Podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k námitkám, které mohly být uplatněny při 

územním řízení, kterého jste byli účastníky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

K výše uvedené stavbě byla stavebnímu úřadu doložena projektová dokumentace, kterou 
vypracoval, Ing. Miloš Burianec, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. osv. ČKAIT 0600437 
v listopadu 2018, č. zakázky A014/16, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., včetně příloh. 
Stavební úřad předloženou dokumentaci přezkoumal a zjistil, že je úplná, přehledná a jsou v ní 
v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. 
Na předmětnou stavbu vydali závazné stanovisko tyto dotčené orgány: Městský úřad, odbor DSH, 
Městský úřad, odbor ŽP, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Krajská hygienická stanice Pardubický 
kraj, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - dopravní inspektorát, Městský úřad Česká Třebová, 

odbor DSH, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů.  

Žádost o vydání stavebního povolení byla doložena, i v průběhu řízení, těmito souhlasy, stanovisky a 
vyjádřeními: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., TEPVOS, spol. s r.o., GridServices, s.r.o., ČEZ 
Distribuce, a.s. Děčín, Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o. 
Stavební úřad současně ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit 
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to nejpozději do 5-ti dnů od skončení lhůty k podání 
námitek na Městském úřadu Ústí nad Orlicí, stavebním úřadu.  
V souladu s ust. § 17 odst. 1 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
je předmětná stavba stavbou veřejně prospěšnou, a proto lze v souladu s ust. § 17 odst. 2 citovaného 
zákona podle zvláštního právního předpisu odejmout nebo omezit  
a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě 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,  

b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím 
pozemku.  
 
Vzhledem k výše uvedenému se v souladu s ust. § 184a odst. 3 stavebního zákona nedokládá souhlas 
vlastníka pozemku, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě požadovaný stavební záměr 
nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.  

Z výše uvedených důvodů stavební úřad rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno 
za použití právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to do 15 dnů ode dne 
jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. 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. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění 
je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu). 

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

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 (dle § 82 odst. 2 správního řádu). 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen 
štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 
dokončení stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci.  

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost 
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního 
povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka 
o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 

 

 
Petr Marčík  
vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 25 odst. 2 
správního řádu) na úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí a Městského úřadu Česká Třebová. 
Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu. 

Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu). 

 

Vyvěšeno dne: ...........................................                             Sejmuto dne: ........................................... 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Upozornění pro stavebníka: 

Toto řízení je podle zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích, v platném znění od poplatku 
osvobozeno. 
 
 
Doručí se:  
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník: 
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, 
DS: PO, imzzkk8 
 
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona: 
Ladislav Jůza, Knapovec 12, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 
Věra Jůzová, Knapovec12, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 
Josef Novák, Knapovec  68, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 
Jiří Herynek, Knapovec 139, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 
Yveta Herynková, Knapovec 139, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 
Alena Habrmanová, Grégrova 669, Parník, 560 02 Česká Třebová 2 
Zdeněk Malý, Lexova 2123, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
Olga Volná, Železničářů 382, 561 51 Letohrad 
Hana Žďárská, Knapovec 163, Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí 1 
Josef Rozlílek, Na Pláni 1533, 562 06 Ústí nad Orlicí 6 
Věra Rozlílková, Na Pláni 1533, 562 06 Ústí nad Orlicí 6 
Daniel Klika, Skuhrov 81, Česká Třebová, 560 02 Česká Třebová 2 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci  546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: 16, zjq4rhz 
AVENA, spol. s r.o., Panský kopec  1, 561 17 Dlouhá Třebová, DS: PO, x3epwh2 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova  1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, 
e8jcfsn 
Státní pozemkový úřad, Husinecká  1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3 
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského  622/11, Řepy, 163 00 Praha 618, DS: PO, 
rb8wvq3 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
GridServices, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., Kozlovská  1733, 560 02 Česká Třebová 2, DS: PO, fjaa4za 
Eko Bi s.r.o., Semanínská  2050, 560 02 Česká Třebová 2, DS: PO, vm9prxe 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická  874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká  1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, DS: PO, 5guvxxa 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Třebovská  333, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí 3, DS: PO, ffhk8fq 
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova  16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, DS: OVM, bxcbwmg 
Město Česká Třebová, Staré náměstí  78, 560 02 Česká Třebová 2, DS: OVM, bhqbzrn 
 
Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků nebo 
stavbách na nich a ti, kdo k nim mají právo odpovídající věcnému břemenu (veřejnou vyhláškou): 
poz. p. č. 599/2 v katastrálním území Horní Houžovec, 291/1, 291/12, 291/13, 291/34, 291/35, 291/36, 
291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/41, 291/52, 291/53, 291/59, 291/71, 364/2, 364/4, 389, 393/2, 447, 
456, 458, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 483/9, 483/10, 483/11, 483/12, 483/13, 483/14, 483/15, 483/16, 
483/17, 483/18, 483/19, 483/20, 526, 542, 680, 705/1 v katastrálním území Hylváty, st. p. č. 126, 127, 129, 
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133, 134, 145/1, 145/2, 182/1, 309, poz. p. č. 795, 798/4, 801/1, 801/2, 803/1, 807/1, 822/1, 824/1, 824/3, 
824/5, 826, 830, 832, 833/2, 834/2, 854/2, 887/1, 887/2, 892/1, 892/2, 893/1, 894, 896/4, 898/2, 898/3, 
900/1, 903, 906/1, 906/3, 910/2, 936/4, 936/6, 947/4, 952/1, 952/3, 952/5, 952/6, 957, 961/2, 961/5, 
963/2, 963/41, 967, 970/1, 976/3, 976/5, 976/6, 979/1, 979/2, 1160, 1161, 1162, 1165/1, 1169/1, 1170/1, 
1171, 1177, 1188/2, 1194/1, 1213/1, 1213/2, 1217/1, 1218, 1232 v katastrálním území Knapovec, st. p. č. 
69, 122/2, 155, poz. p. č. 531/2, 553/2, 567/1, 818/25, 2134, 2135, 2136, 2137, 2142, 2143, 2145, 2158, 
2165, 2190, 2194, 2195, 2209, 2212, 2214, 2218, 2219, 2220, 2224, 2226, 2230, 2233, 2234, 2236, 2271, 
2272, 2277, 2284, 2285, 2286, 2287, 2304 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad, odbor DSH, Sychrova  16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova  16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého  1526, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, 48taa69 
Krajská hygienická stanice Pardubický kraj, Mezi Mosty  1793, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, 23wai86 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - dopravní inspektorát, Na Spravedlnosti  2516, 530 48 
Pardubice, DS: OVM, ndihp32 
Městský úřad Česká Třebová, odbor DSH, Staré náměstí  78, 560 02 Česká Třebová 2, DS: OVM, bhqbzrn 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů, Tychonova  221/1, 
Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk 
 
Ostatní (na vyvěšení) 
Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí  78, 560 02 Česká Třebová 2, DS: OVM, bhqbzrn 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova  16, 562 24 Ústí nad Orlicí 


