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Městský úřad Hlinsko  +NVIMY113YXVF+ 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad – úsek silničního hospodářství 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 
 
Váš dopis ze dne: 12.8.2013 Vaše značka:  
Č.j.: Hl 18544/2013/SÚ Spisová značka: S-SÚ/14661/2013/7 
Opráv. úřed. osoba: Jun Oldřich, Ing. Kozáčková Jana Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.13-A/20 
Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 14 str./ 0 
E – mail: jun@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 14.10.2013 
 

 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný 
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad pro pozemní 
komunikace příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.8.2013 podal 

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 
11  Pardubice, 
kterého zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 
533 53  Pardubice 19 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

MODERNIZACE SILNICE II/355 HLINSKO-DŘEVEŠ 
SO 001 Dopravně inženýrské opatření 
SO 101 Silnice 
SO 202 Most ev.č. 355-002 
SO 203 Most ev.č. 355-003 
SO 204 Most ev.č. 355-004 
SO 211 Opěrná zeď 
 

na pozemku parc. č. 2603 v katastrálním území Hlinsko v Čechách, na pozemku parc.č.2484/1, 2484/23   
(v dočasném záboru též na pozemcích st. p. 343, parc. č. 48, 71, 125, 249/1, 252, 2484/20, 2497, 2624, 

2625, 2627/2) v katastrálním území Dolní Holetín, na pozemku parc. č. 2281/1, 2484/2, 2484/4, 2484/15, 
2484/17 ( v dočasném záboru též na parc.č. 430/37, 515, 2281/1, 2517 ) v katastrálním území Holetín, na 
pozemku parc. č. 1859/1(PK 1859/1), 1951, 1953/1, 1941, 959 (PK 947), 1107/3 (PK 946) ( v dočasném 

záboru též na parc.č.920/2, 920/3, 920/7, 1107/2 (PK 1098/67), 1107/3 (PK 1685), 1107/5, 1713/5 (PK 

1713/7),1941,1951) v katastrálním území Tisovec, parc. č.1859/10 (v dočasném záboru též parc.č.845) 
katastrálním území Příkrakov.  
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Stavba obsahuje: 

SO 001:  Dopravně – inženýrské opatření 

Návrh dopravně inženýrského opatření pro provedení stavby. Řeší částečnou i úplnou uzavírku, objízdné 
trasy a jejich dopravní značení. 

SO 101: Silnice 

Modernizace silnice II/355 , která propojuje obce Hlinsko, Holetín, Tisovec a Dřeveš (kromě). Rozsah 
stavby je vymezen staničením silnice 0,000 až 7,145, délka úpravy 7145m. Dvoupruhová obousměrná 
komunikace. Šířkové řešení sleduje stávající stav. Obnoven bude obrusný živičný kryt v původní  šíři. 
Minimálně 2 x 3250 mm, rozšíření v obloucích. Vozovka bude provedena v původní niveletě 
s odchylkami do 50 mm. Kryt vozovky bude vyspádován do střechovitého příčného sklonu 2,5%, 
v obloucích  bude sklon dostředný. Odvodně stávající příčným sklonem přes krajnici, na terén nebo do 
souběžné vodoteče. Obrusná a ložná vrstva budou obnoveny v celém rozsahu stavby. Lokálně budou 
sanovány i podkladní vrstvy. Stávající silniční propustky, uliční vpusti a trativody budou rekonstruovány. 
Bude provedena reprofilace silničních příkopů a obnova krajnic v šíři 2 x 500mm, v úsecích se svodidly 
1000 mm. Dotčené pozemky:  parc. č. 2603 v katastrálním území Hlinsko v Čechách, parc.č.2484/1, 
2484/23   (v dočasném záboru též 125, 2484/20) v katastrálním území Dolní Holetín, parc. č. 2281/1, 
2484/2, 2484/4, 2484/15, 2484/17 ( v dočasném záboru též parc.č. 430/37, 515, 2281/1, 2517 ) v 
katastrálním území Holetín,  parc. č. 1859/1(PK 1859/1), 1951, 1953/1,  959 (PK 947), 1107/3 (PK 946) ( 
v dočasném záboru též  parc.č.920/2, 920/3, 920/7, 1951) v katastrálním území Tisovec, parc. č.1859/10 
(v dočasném záboru též parc.č.845) katastrálním území Příkrakov. 

SO 202: Most ev.č. 355-002 

Bude provedena demolice stávajícího mostního objektu v km 3,489 826 (křížení s vodním tokem – 
potokem Ležák). Nově navržený mostní objekt je železobetonová monolitická rámová konstrukce 
mostním otvorem o světlosti 5,50 m, šířka mostu 10,55m, délka 15,77 m s kolmou délkou přemostění 
5,50 m. Nosná konstrukce je navržena na zatížení dle požadavků s ČSN EN 1991-2 (Zatížení konstrukcí-
Zatížení mostů dopravou) a tomu odpovídající  skupina pozemních komunikací 1. Šířkové uspořádání na 
mostě  S 7,5/50, s jednostrannou chodníkovou částí. Volná šířka na mostě mezi zvýšenými obrubami je 
7,5 m. Bude osazeno oboustranně zábradlí. Koryto vodního toku bude vydlážděno lomovým kamenem do 
betonového lože, zakončení betonovým zajišťujícím prahem, za kterým bude proveden těžký kamenný 
zához. Dotčené pozemky: parc.č.2484/1, (v dočasném záboru též parc. č.  249/1, 252, 2625) v 
katastrálním území Dolní Holetín 

SO 203: Most ev.č. 355-003 
Křížení s vodním tokem – potokem Ležák. Modernizace stávajícího mostního objektu se provede 
výměnou nosné konstrukce mostu a zhotovením nových úložných prahů včetně horní části křídel. 
Stávající část spodní stavby se otryská a sanuje správkovou maltou. Vozovka mezi zvýšenými obrubami 
bude mít šířku 7,50 m. Po pravé straně vozovky je umístěn chodník. Kolmá světlost mostu 4,0 m. 
Modernizace vozovkového souvrtví na mostě a na předpolích mostu. Modernizace mostu na zatěžovací 
třídu a dle ČSN 73 6203. Bude osazeno oboustranně zábradlí. Rub konstrukce opěr bude odvodněn. Bude 
vyčištěno koryto potoka a břehy potoka a kyneta otvoru se vydláždí z lomového kamene do cementové 
malty. Dotčené pozemky:  parc.č.2484/1 (v dočasném záboru též  st. p. 343, parc. č. 71, 2497, 2624) v 
katastrálním území Dolní Holetín 

SO 204: Most ev.č. 355-004 
Bude provedena demolice stávajícího mostního objektu v km  7,125 24 (křížení s vodním tokem – 
Dřevešským potokem). Nově navržený mostní objekt je železobetonová monolitická rámová konstrukce 
s mostním otvorem šířky 5,0 m. Délka mostu 17,0 m. Nosná konstrukce je navržena na zatížení dle 
požadavků s ČSN EN 1991-2 (Zatížení konstrukcí-Zatížení mostů dopravou) a tomu odpovídající  
skupina pozemních komunikací 1. Šířkové uspořádání na mostě  S 7,5/60, bez chodníkové části. Volná 
šířka na mostě 7,5m. Bude osazeno oboustranně zábradelní svodidlo. Rub konstrukce opěr bude 
odvodněn a úprava dna koryta bude provedena z kamenné dlažby do betonového lože s novými 
stabilizačními prahy. Svahové kužele mostu budou stabilizovány kamennou rovnaninou. Dotčené 
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pozemky: parc. č. 1859/1(PK 1859/1), 1941, 1951, 1953/1 ( v dočasném záboru též na parc.č. 1107/2 (PK 

1098/67), 1107/3 (PK 1685), 1107/5, 1713/5 (PK 1713/7), 1941,1951) v katastrálním území Tisovec, 

SO 211: Opěrná zeď 

Modernizace opěrné zdi se provede odstraněním stávající zdi z lomového kamene včetně základové 
konstrukce, stávající zeď má délku 132 m a výšku cca 2 m nad korytem potoka Ležák. Odstraní se  
stávající betonová lávka. Opěrná zeď navazuje na levé křídlo mostu evt.č. 355-003 (SO 203) v km  4,450 
a končí v km 4,582 60. Délka zdi 132,60 m. Základová konstrukce i opěrná zeď bude provedena ze 
železového betonu. Na zdi bude provedeno ocelové zábradlí výšky 1,10 m nad povrchem římsy. Horní 
plocha římsy 150 mm nad povrchem vozovky. Zeď je rozdělena dilatacemi do deseti dílů. Bude 
provedena hydroizolace zdi s ochrannou geotextilií, odvodnění se provede drenážní trubkou DN 150 
s vyústěním do potoka. Dotčené pozemky:  parc.č.2484/1 (v dočasném záboru též  parc. č. 48, 2627/2) v 
katastrálním území Dolní Holetín 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala 
firma INDESING s.r.o., IČ 26876035, Jezbořice 110, Pardubice, zodpovědný projektant Ing.Jiří Šejnoha, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0700159, dílčí části 
projektové dokumentace pro SO 202 a SO 204 vypracovala firma MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 
Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing.Jan Bursa, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské 
konstrukce, ČKAIT 0601653,  dílčí části projektové dokumentace pro SO 203 a SO 211 vypravoval 
Ing.Pavel Starý-POREM, Kraskov 118, Seč, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce , 
ČKAIT 0700345.  Projektová dokumentace je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.   
2. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č.309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
nařízení vlády č.591/2006 Sb , požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništích. Při 
provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců a uživatelů 
přilehlých nemovitostí. Nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení technických norem a dalších předpisů vztahujících se na tuto 
stavbu, zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6201, ČSN 73 3050 a dále TP 167, 
TP 186. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.. 
4. Stavbu bude provádět podle § 160  stavebního zákona jako zhotovitel  stavební podnikatel, který při 
realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále  zabezpečí, aby práce 
na stavbě, pro jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou 
držiteli takového oprávnění. Zhotovitelem stavby bude odborná firma dle výsledku výběrového řízení 
provedeného stavebníkem. Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a 
název a sídlo stavebního podnikatele neprodleně po ukončení výběrového řízení. Na stavbě bude veden 
stavební deník. 
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy, aby byl čitelný a ponechán na místě stavby až do doby vydání kolaudačního 
souhlasu. 
6. Po celou dobu stavby musí být zachován přístup k sousedním nemovitostem. Veškeré vstupy na cizí 
pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky.  
7. Stavebník je povinen podle § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění 
(dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit 
svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, Praha 1a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.V případě objevení 
archeologického nálezu  ( keramika, kosti, zdivo, jímky apod.) musí podle § 23 odst.2 památkového 
zákona  nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací tento nález oznámit Archeologickému ústavu 
AV ČR  nebo nejbližšímu muzeu ( Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86 – Mgr.Jan Musil, 
469620634) a to nejpozději do druhého dne po nálezu nebo potom kdy se o nálezu dozvěděl. 
Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst.3 památkového  zákona ponechány beze změn 
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až do prohlídky AÚ AV ČR nebo muzeem, nejméně však po dobu 5 pracovních dnů po učiněném 
oznámení. 
8. Stavebník (zhotovitel stavby)  uvědomí nejméně 15 dnů předem správce sítí o zahájení zemních a 
stavebních prací dotýkajících se těchto zařízení.  
9. Stavba bude v plném rozsahu respektovat stávající zařízení ve správě Telefónica Czech Republic, a.s.,  
ČEZ Distribuce a.s., RWE DS, s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s., ČD-TELEMATIKA a.s. 
Brno, včetně jejich ochranných pásem. Tato zařízení v prostoru  stavby musí být před zahájením prací 
zajištěna tak, aby nedošlo k jejich poškození a to i během provádění stavby a byla dodržena ČSN 73 6005 
– Prostorová úprava vedení technického vybavení. Způsob ochrany, podmínky střetu s podzemním 
zařízením budou zajištěny dle podmínek správců jednotlivých sítí., které jsou součástí projektové 
dokumentace v její dokladové části. Před zahájením stavebních prací bude provedeno na základě 
objednávky vytýčení jednotlivých inženýrských sítí příslušným správcem sítě.  
10. Budou dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce ,a.s. zn. 1042751121 ze 
dne 13.4.2012.  
11. Budou dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 
9.3.2012  č.j.40628/12 (pracovník pověřený ochranou sítě Roman Ďuriš, tel.466 802 882, 602 482 995) a 
č.j.:PD/34/2012 z 12.6.2012.Před zahájením realizace stavby je nutno přesně vytýčit komunikační trasy 
s tím, že nesmí dojít ke vzniku nových zpevněných ploch nad trasami nechráněných komunikačních 
vedení. V případě vzniku kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s., vhodná ochranná opatření (kontaktní osoba: p.Ďuriš, 602 482 995). Ke 
kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) nutno doložit zápis o případně 
provedených ochranných opatřeních, potvrzený společností Telefónica Czech Republic, a.s. 
12. Budou dodrženy všechny podmínky stanoviska RWE DS, s.r.o. , pracoviště OOSS-Hradec Králové ze 
dne 26.6.2013 zn. 5000805068, zejména zachovat stávající niveletu  vozovky, nově osazované DZ nebo 
stromy min. 4 m od stávajícího plynárenského zařízení a při realizaci dodržet podmínky pro provádění 
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení VTL. 
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., ze dne 
20.4.2012 zn. 340/TD/12. 
14. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku ČD-TELEMATIKA a.s. Brno, servis 
kabelových sítí ze dne 22.5.2012 zn.10032/2012. 
15 . V místech možného dotyku je nutno před zahájením zemních prací polohu včetně hloubkového 
uložení energetického, plynárenského a telekomunikačního zařízení,  rozvodu vodovodního, 
kanalizačního vedení,  zařízení ČD,  případně veřejného osvětlení zpřesnit ručně kopanými sondami. 
16. Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou 
veškerých inženýrských sítí a zařízení, včetně možné odchylky od výkresové dokumentace.  
17. Odkryté inženýrské sítě a zařízení musí být řádně zabezpečeny proti možnému poškození a u  zařízení 
ČEZ, ČD a zařízení plynárenského současně proti možnému ohrožení okolí. 
18. Před záhozem obnažených inženýrských sítí a zařízení musí být příslušný správce vyzván ke 
 kontrole, zda nedošlo k poškození, zda byly dodrženy podmínky zabezpečení, ochrany a uložení  zařízení 
s ohledem na prováděnou stavbu O provedené kontrole bude sepsán protokol a ten stavebník předloží 
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
19. Poškození jakýchkoli inženýrských sítí a zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému  správci. 
Stavbou dotčené pozemky a plochy budou po dokončení stavby uvedeny do řádného technického stavu.   
20. Budou dodrženy uvedené ve vyjádření MÚ Hlinsko, OŽP ze dne 12.4.2012 čj:Hl 5233/2012/OŽP. 
Stávající dřeviny musí být chráněny před poškozením, v případě nutnosti kácení nutno podat žádost o 
pokácení dřevin rostoucích mimo les na MÚ Hlinsko, OŽP případně na OÚ Holetín, Úřad městyse 
Včelákov, OÚ Tisovec, dle katastrálního území.  
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami. Nakládání s demoličními a 
stavebními odpady  musí též probíhat v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Veškeré odpady, které vzniknou realizací stavby 
budou tříděny dle druhů a kategorií (ostatní, nebezpečné) a předávány k využití a odstranění pouze 
osobám oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o odpadech). Dále musí původce plnit veškeré 
povinnosti, které mu ukládá výše uvedený zákon ( § 16 nakládání s nebezpečnými odpady, původce 
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s nimi může nakládat pouze na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým byl udělen 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).  Jestliže bude vybouraný stavební výrobek použit opět jako 
stavební výrobek, nestává se odpadem (nesmí však být např. znečištěn škodlivinami). 
Stavbou nesmí být poškozeno přírodní prostředí. V průběhu realizace této stavební akce budou činěna 
taková opatření a postupováno tak, aby používáním mechanizmů a strojů nedošlo k ohrožení 
povrchových  a podzemních vod závadnými látkami – především ropnými. Budou respektovány veškeré 
stávající kanalizační a vodovodní řady, při křížení a souběhu s navrhovanými jednotlivými objekty a 
jinými sítěmi je třeba dodržet příslušné technické normy a případné podmínky dané provozovatelem 
příslušné sítě.  
21. Budou dodrženy podmínky souhlasu se stavbou– závazného stanoviska MÚ Hlinsko, OŽP ze dne 
17.6.2013 čj: Hl 9896/2013/OŽP pro mostní objekt ev.č.355-002 (SO 202): 
-    Po celou dobu modernizace mostního objektu budou učiněna všechna maximální opatření vylučující 
     znečištění vodního toku Ležák (Holetínka) závadnými látkami – zejména látkami ropného původu (ve 
     smyslu § 39 vodního zákona). 
-   Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy všech pozemků dotčených stavbou  
      (zejména přiléhající část koryta a břehy vodního toku) a bude obnovena a zajištěna funkčnost 
      stávajících zařízení a vyústění. 
-     Do podmínek stavebního povolení budou zapracovány podmínky uvedené ve stanovisku správce 
      DVT Ležák, tj. Lesů České republiky, Správa toků, Hradec Králové ze 6.6.2012, čj.: 
      LCR953/002262/2012. 
-    V rámci stavby budou zachovány všechny případné stávající kanalizační a vodovodní sítě a budou 
      respektována jejich ochranná pásma. 
-    Stavba bude prováděna dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení „Modernizace 
     silnice II/355 Hlinsko-Dřeveš, objekt C.2. SO 202 – most ev. č. 355-002“, vypracovaná spol. 
     MADOS, Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí v dubnu 2012, archivní číslo 100005-01220. 
Popis stavby: 

- Stávající mostní objekt, který kříží vodní tok Ležák (ř km 3,489 8) v intravilánu obce Holetín bude odstraněn a 
ve stávající pozici bude vybudován most nový. Ten je navržen jako jednopolová rámová nosná konstrukce 
z monolitického železobetonu. Mostní otvor má světlost 5,50 m a dle přiloženého výpočtu převede návrhový 
průtok Q100 s rezervou 0,75 m. Rub konstrukce opěr bude odvodněn a úprava dna koryta bude provedena z 
kamenné dlažby do betonového lože s novými stabilizačními prahy.  

 

Orientační souřadnice v systému S-JTSK X = 639 637,9  Y = 1088350,4 
Číslo hydrologického pořadí:   1-03-03-082 
Číslo hydrogeologického rajonu:  6532 – Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část 
 
22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce DVT Ležák, tj. Lesů České republiky, 
Správa toků, Hradec Králové ze 6.6.2012, čj.: LCR953/002262/2012 (pro SO 202): 
- rekonstrukce mostu bude provedena dle PD zpracované firmou MDS projekt s.r.o. 
- koryto vodoteče bude vyprofilováno do dvojí kynety a opevněno kamennou dlažbou s uložením do 
betonového lože 
- dlažba pod mostní konstrukcí bude stabilizována betonovými prahy s nulovou výškou a v délce 2m ještě 
zajištěna těžkým kamenným záhozem 
- koryto vodoteče bude po dokončení prací pročištěno v délce 10m na každou stranu od mostní 
konstrukce 
- během výstavby bude zabráněno splavování těženého a i stavebního materiálu do toku, přebytečný 
výkopek a stavební zbytky budou odklizeny z blízkosti VT v pruhu minimálně 6m od přelivné hrany VT 
- veškeré stavební mechanizmy a stroje budou používat biologicky odbouratelné oleje 
- stavbou nesmějí být změněny odtokové poměry vodoteče  
- základové ani nosné pilíře nebudou zasahovat do průtočného koryta toku 
- bude dodržena světlá výška mostní konstrukcí pro plovoucí předměty při zvýšených průtocích 
- výkopek z výkopové rýhy a stavební materiál nebude ukládán do toku a na přelivnou hranu, aby nebyl 
splavován povrchovou vodou do toku, nedocházelo k jeho výluhu a nedocházelo ke zmenšení zátopové 
oblasti a nenavyšoval terén 
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- celé dílo bude vlastníkem udržováno v řádném technickém stavu, včetně čištění profilu pod mostní 
konstrukcí 
- nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen geodetický zákres (pasport) stavby 
včetně zákresu dotčených pozemků 
23. Budou dodrženy podmínky souhlasu se stavbou– závazného stanoviska MÚ Hlinsko, OŽP ze dne 
2.7.2013 čj: Hl 12189/2013/OŽP pro mostní objekt ev.č.355-003 (SO 203)  a opěrnou zeď (SO 211): 
-     Po celou dobu modernizace mostního objektu a opěrné zdi budou učiněna všechna maximální 
      opatření vylučující znečištění vodního toku Ležák (Holetínka) závadnými látkami – zejména látkami 
      ropného původu (ve smyslu § 39 vodního zákona). 
-     Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy všech pozemků dotčených stavbou 
      (zejména přiléhající část koryta a břehy vodního toku) a bude obnovena a zajištěna funkčnost 
      stávajících zařízení a výústí do toku. 
-     Do podmínek stavebního povolení budou v plném rozsahu zapracovány podmínky uvedené ve 
      stanovisku správce DVT Ležák, tj. Lesů České republiky, Správa toků, Hradec Králové ze 11.6.2012, 
      čj.: LCR953/002660/2012. 
-     V rámci stavby budou respektována ochranná pásma případné stávající kanalizační a vodovodní sítě. 
-     Stavba bude prováděna dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení „Modernizace 
      silnice II/355 Hlinsko-Dřeveš, objekt SO 203 – Most ev. č. 355-003 a objekt SO 211 – Opěrná zeď“, 
      vypracovaná Ing. Pavlem Starým - POREM, Kraskov 118, 538 05 Seč v IV.2012. 
-     V případě zvýšených průtoků ve vodním toku (povodňové stavy), budou stavební práce zasahující do 
      koryta toku zastaveny a budou učiněna všechna nezbytná opatření, která vyloučí zhoršení průtoku 
      vody dotčeným staveništěm.   

Popis: 

- SO 203 - Stávající železobetonový mostní objekt, který kříží vodní tok v intravilánu obce Holetín (ř km 4,438 
000) bude provedena výměna její nosné konstrukce. Budou zhotoveny nové úložné prahy včetně horních částí 
křídel. Světlá šířka mostního otvoru se nezmění, o 110 mm bude zvětšena  jeho světlá výška. Dle přiloženého 
hydrotechnického výpočtu převede most návrhový průtok Q100 s rezervou min. 0,78 m. Konstrukce mostu je 
navržena jako monolitická ŽB deska. Rub konstrukce opěr bude odvodněn. Bude vyčištěno koryto potoka a 
břehy potoka a kyneta otvoru se vydláždí z lomového kamene do cementové malty. 

- Součástí stavby bude provizorní lávka pro pěší. 

- SO 211 - Stávající kamenná opěrná zeď na levé straně silnice bude včetně základu odstraněna a bude nahrazena 
novou železobetonovou zdí. Délka zdi bude 132,6 m a bude rozdělena dilatacemi. Drenážní trubkou DN 150 
bude provedeno odvodnění rubu opěry a na zdi bude zhotoveno ocelové zábradlí výšky 1,1 m. 

- Číslo hydrologického pořadí:   1-03-03-082 

- Číslo hydrogeologického rajonu: 6532 - Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část 
 
24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce DVT Ležák, tj. Lesů České republiky, 
Správa toků, Hradec Králové ze 11.6.2012, čj.: LCR953/002260/2012 (pro SO 203 a SO 211): 

-  modernizace bude provedena dle předložené PD zpracované firmou POREM (ing.Pavel Starý) 
v IV.2012 
- dlažba pod mostní konstrukcí včetně opěrných křídel bude stabilizována betonovými prahy s nulovou 
výškou v délce 2 m ještě zajištěna těžkým kamenným záhozem 
- taktéž těžký kamenný zához podél opěrné zdi bude stabilizován  betonovými pasy dna po cca 15-20m a 
pod opěrnou zdí závěrečným prahem s nulovou výškou a v délce 2m ještě zajištěna těžkým kamenným 
záhozem. 
- koryto vodoteče bude po dokončení prací pročištěno v délce cca 10m na každou stranu od stavebních 
úprav 
- během výstavby bude zabráněno splavování těženého a i stavebního materiálu do toku, přebytečný 
výkopek a stavební zbytky budou odklizeny z blízkosti VT v pruhu minimálně 6m od přelivné hrany VT 
- veškeré stavební mechanizmy a stroje budou používat biologicky odbouratelné oleje 
- stavbou nesmějí být změněny odtokové poměry vodoteče  
- základové ani nosné pilíře nebudou zasahovat do průtočného koryta toku 
- bude dodržena světlá výška mostní konstrukcí pro plovoucí předměty při zvýšených průtocích 
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- výkopek z výkopové rýhy a stavební materiál nebude ukládán do toku a na přelivnou hranu, aby nebyl 
splavován povrchovou vodou do toku, nedocházelo k jeho výluhu a nedocházelo ke zmenšení zátopové 
oblasti a nenavyšoval terén 
- celé dílo bude vlastníkem udržováno v řádném technickém stavu, včetně čištění profilu pod mostní 
konstrukcí 
- nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen geodetický zákres (pasport) stavby 
včetně zákresu dotčených pozemků 
25. Budou dodrženy podmínky souhlasu se stavbou– závazného stanoviska MÚ Hlinsko, OŽP ze dne 
21.6.2013 čj: Hl 11158/2013/OŽP pro mostní objekt ev.č.355-004 (SO 204): 
-    Po celou dobu modernizace mostního objektu budou učiněna všechna maximální opatření vylučující 
      znečištění vodního toku Dřevešský potok v k.ú. Tisovec závadnými látkami – zejména látkami  
      ropného původu (ve smyslu § 39 vodního zákona). 
-    Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy všech pozemků dotčených stavbou 
     (zejména přiléhající část koryta a břehy vodního toku) a bude obnovena a zajištěna funkčnost 
     stávajících zařízení a vyústění. 
-    Do podmínek stavebního povolení budou zapracovány podmínky uvedené ve stanovisku správce 
     vodního toku Dřevešský potok, tj. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze 30.7.2012, čj.: 
     PVZ/12/18112/Ka/0. 
-    V rámci stavby budou zachována všechna případná kanalizační a meliorační vyústění a bude 
      respektováno jejich ochranné pásmo. 
-    Stavba bude prováděna dle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení „Modernizace 
     silnice II/355 Hlinsko-Dřeveš, objekt C.6. SO 204 – Most ev. č. 355-004“, vypracovaná spol. 
     MADOS, Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí v dubnu 2012, archivní číslo 100005-01220. 

Popis: 

- Stávající mostní objekt (kamenná klenbová konstrukce), který kříží vodní tok Dřevešský potok v extravilánu 
obce Dřeveš (k.ú Tisovec) bude v plném rozsahu odstraněn a ve stávající pozici bude vybudován most nový. 
Ten je navržen jako jednopolová rámová nosná konstrukce z monolitického železobetonu. Délka mostu je 17 m, 
mostní otvor má šířku 5 m a dle přiloženého výpočtu převede návrhový průtok Q100 s rezervou 1 m. Rub 
konstrukce opěr bude odvodněn a úprava dna koryta bude provedena z kamenné dlažby do betonového lože s 
novými stabilizačními prahy. Svahové kužele mostu budou stabilizovány kamennou rovnaninou. 

- Orientační souřadnice v systému S-JTSK Y = 639 700,8  X = 1085115,3 

- Číslo hydrologického pořadí:   1-03-03-085 

- Číslo hydrogeologického rajonu:  6532 - Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část 
 
26. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku  Dřevešský potok, tj. Povodí 
Labe, s.p., Hradec Králové ze 30.7.2012, čj.: PVZ/12/18112/Ka/0 (pro SO 204):     
- pro stavbu je nutné zpracování povodňového plánu po dobu výstavby 
- zahájení prací oznámit s týdenním předstihem závodu v Pardubicích (Cihelna 135, tel.466 868 244) 
27. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu, který vydal MÚ Hlinsko, OŽP dne 14.10.2013 pod čj: Hl 18611/2013/OŽP: 
           souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu v katastrálním území Tisovec 
na pozemcích ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) číslo 946 a 947 
do celkové výměry 0,1269 ha ve prospěch komunikace II/355. 
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy se vydává za těchto podmínek: 
1. Skrývka kulturní vrstvy zeminy se nenařizuje, protože v současné době se zde již žádná nenachází. 

Dotčené plochy jsou již dlouhodobě využívány jako komunikace II/355. 
2. Zajistit zaměření komunikace na dotčených pozemcích za účelem ověření dodržení povoleného 

záboru zemědělské půdy. 
3. Za trvale odňatou půdu ze ZPF ve prospěch části komunikace II/355 bude zaplacen odvod. Orgán 

ochrany ZPF MÚ  Hlinsko vydá rozhodnutí o platbě podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona 
o ochraně ZPF. Přesná výše odvodů bude stanovena na základě skutečného rozsahu odnímané 
zemědělské půdy a aktuálního stavu faktorů životního prostředí samostatným rozhodnutím 
od orgánu ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. 
Přehled odnímané plochy: 



Č.j. Hl 18544/2013/SÚ str. 8 

 

Adresa:  
Město Hlinsko 
Poděbradovo náměstí 1 
539 23 Hlinsko 

Tel: 469 315 311 
Fax: 469 319 255 
E – mail: mesto@hlinsko.cz 

Bankovní spojení: 
KB Chrudim 
19–623531/0100 
IČO: 00270059 

Spisová značka: S-SÚ/14661/2013/7 
Strana 8 (celkem 14) 

 

celková výměra odnímané plochy ve prospěch části komunikace II/355 (s odvodem): 0,1269 ha 
pozemek ve zjednodušené - parcela původ Pozemkový katastr (PK) číslo: 946 
výměra odnímané plochy: 0,0733 ha 
pozemek ve zjednodušené - parcela původ Pozemkový katastr (PK) číslo: 947 
výměra odnímané plochy: 0,0536 ha 
katastrální území: Tisovec 
zařazení pozemků do BPEJ: 5. 47. 02 
základní cena podle oceňovací vyhlášky:  5,04 Kč/m2 

Vymezení kritérií pro stanovení výše odvodů na výše uvedené pozemky: 
skupina faktorů C – území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě 

– ekologická váha vlivu – 5 
základní sazba odvodů za odnětí: 25,20 Kč/m2 

Důvody ke snížení základní sazby odvodů nejsou, pozemky se nacházejí mimo současně zastavěné 
území obce. 
třída ochrany: III. třída  koeficient: 4 
výsledná sazba odvodů za odnětí: 100,80 Kč/m2 

4. Tento souhlas a jeho podmínky jsou podle ustanovení § 10 zákona o ochraně ZPF závaznou 
součástí rozhodnutí, která budou Stavebním úřadem MÚ Hlinsko ve věci vydána podle zvláštních 
předpisů (zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla 
právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. 
Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů 
(jak je výše uvedeno) a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. 

28. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska ke stavebnímu řízení, které vydal SŽDC, oblastní 
ředitelství Hradec Králové, pro stavbu „Modernizace silnic II/355 Hlinsko-Dřeveš“ v ochranném pásmu 
dráhy a v obvodu dráhy, dne 1.6.2012 pod.zn.4415/2012-OŘ HKR: 
- v zájmovém území se nacházejí kabelové trasy ve správě OŘ HKR SSZT Pardubice – vytýčení 
objednejte na tel.724 947 734 – p.Stránský, případné podmínky budou určeny během vytýčení 
v závislosti na zjištěném uložení tras 
- splnit podmínky ČD Telematika, a.s., čj: 10032/2012 ze dne 22.5.2012 
- při zřizování zámkové dlažby podél opěr mostu v žkm 42,794 nesmí dojít k narušení opěr mostu. Před 
začátkem prací požadujeme předložit příčný řez křížení silnice s mostem pod mostem a uskutečnit 
prohlídku pro zdokumentování stávajícího stavu opěr a  křídel mostu za účasti zástupce zhotovitele a 
místního správce p.Jana Pavloviče (tel.724 403 572). Po ukončení prací pod mostem dojde k následné 
kontrole stavu opěr a křídel. O výsledku kontroly ukončené stavby provede místní správce zápis do 
stavebního deníku. V žádném případě nesmí dojít ke snížení podjezdné výšky v mostním otvoru. 
- v předstihu před zahájením stavby požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD 
pracovníka Správy tratí Pardubice-vedoucího STO Skuteč p.Mencla tel. 724 403 565. 
- prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců 
OŘ HKR týkající se bezpečnosti železniční dopravy a žel.zařízení a pokyny dalších správců kabelů 
- práce budou prováděny tak, aby nedošlo k znečištění nebo poškození drážních zařízení, v případě 
poškození je investor povinen hradit veškeré náklady spojené s uvedením poškozeného zařízení do 
původního stavu 
- likvidaci případných odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich 
nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků ČR-SŽDC 
- stavebník bude respektovat vyhl.č.177/1995 Sb., Stavební a technický řád drah. Realizací stavby nesmí 
dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení 
- staveniště bude upraveno tak, aby případná barevná světla a plochy v blízkosti dráhy nemohly být 
zaměněny s návěstními návěstidly 
- veškeré změny v projektové dokumentaci, další stavby, které by zasahovaly do OPD, obvodu dráhy, 
požadujeme předložit k novému posouzení 
29. Budou dodrženy podmínky vyjádření PČR-Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, 
územního odboru Chrudim-dopravního inspektorátu ze dne 29.3.2013 čj:KRPE-17050/ČJ-2013-170306 
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týkající se provedení stavby a rovněž podmínky pro dopravně inženýrská opatření nutná pro vlastní 
realizaci stavby. 
30. Speciální stavební úřad po dohodě se stavebníkem stanoví kontrolní prohlídky stavby 1 x měsíčně od 
termínu předání staveniště zhotoviteli vždy na místě stavby v souladu s kontrolním dnem stavby. 
31. Stavba bude dokončena nejpozději do 09/2018. Dokončenou stavbu nebo jednotlivé stavební objekty, 
schopné samostatného užívání,  lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 
odst. 1 stavebního zákona. 
32. Stavebník v dostatečném předstihu před dokončením stavby nebo jednotlivého stavebního objektu, 
schopného samostatného užívání, požádá vydání kolaudačního souhlasu, k závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby stavebník mimo jiné doloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo jednotlivého 
stavebního objektu, schopného samostatného užívání( v JTSK i v digitální podobě).  
33. Stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby nebo jednotlivého stavebního objektu, 
schopného samostatného užívání, doloží oddělovací geometrický plán , kde budou zaměřeny, odděleny  
pozemky trvale dotčené stavbou, které jsou ve vlastnictví dalších osob, které se smluvně zavázaly tyto 
pozemky formou kupní smlouvy převést do vlastnictví Pardubického kraje. 

Účastníci řízení podle § 109 písm.a) stavebního zákona- stavebník: 

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11  
Pardubice  

Odůvodnění: 

Dne 12.8.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad 23.4.2013 vydal  souhlas čj: Hl 7420/2013/SÚ s vydáním rozhodnutí 
o povolení stavby speciálním stavebním úřadem podle § 15 odst.2 stavebního zákona. 

Speciální stavební úřad, vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem 
účastníků, oznámil veřejnou vyhláškou z 2.9.2013 čj: Hl 15840/2013/SÚ zahájení stavebního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební  úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly 
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě  do 
4.10.2013 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň dal 
možnost účastníkům řízení podle § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Předpokládaný termín vydání 
rozhodnutí uvedl po 8.10.2013. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby . Speciální stavební  úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stanoviska získaná před a v průběhu stavebního řízení: 
1. MěÚ Hlinsko, stavební úřad – souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona z 23.4.2013. 
2. Policie ČR- KŘ Policie PK, ÚO Chrudim DI– vyjádření ze dne 29.3.2013 čj:KRPE-17050/ČJ-2013-
170306.  
3. MÚ Hlinsko, OŽP – souhrnné vyjádření ze dne 12.4.2012 čj:Hl 5233/2012/OŽP.  
4. MÚ Hlinsko, OŽP - souhlas se stavbou– závazné stanovisko ze dne 17.6.2013 čj: Hl 9896/2013/OŽP 
pro mostní objekt ev.č.355-002 (SO 202). 
5. MÚ Hlinsko, OŽP - souhlas se stavbou– závazné stanovisko ze dne 2.7.2013 čj: Hl 12189/2013/OŽP 
pro mostní objekt ev.č.355-003 (SO 203)  a opěrnou zeď (SO 211). 
6. MÚ Hlinsko, OŽP - souhlas se stavbou– závazné stanovisk  ze dne 21.6.2013 čj: Hl 11158/2013/OŽP 
pro mostní objekt ev.č.355-004 (SO 204). 
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7. MÚ Hlinsko, OŽP - závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu, 14.10.2013 pod čj: Hl 18611/2013/OŽP. 
8. Drážní úřad Praha – souhlas ke zřízení stavby ze dne 4.9.2013 zn. MP-SOP1409/13-2/So DUCR-
47824/13/So                                    
8.ČR-MO, VUSS Pardubice – vyjádření ze dne 5.6.2012 čj: 3984/20553-ÚP/2012-1420 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
účastníci řízení podle § 109 písm.c) stavebního zákona 
Jana Wenclová, Zrenjaninská č.p. 292/4, Řetenice, 415 03  Teplice 3 
Miroslav Petr, Kmochova č.p. 2264, 407 47  Varnsdorf 1 
Eliška Šírová, Taussigova č.p. 1182, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Miroslav Zavřel, Taussigova č.p. 1181, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Zdeněk Zavřel, Rataje č.p. 1635, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Hanička Zavřelová, Horní Holetín č.p. 83, 539 71  Holetín 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, 
U Fotochemy č.p. 448/1, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
Čestmír Jirmásek, Šaldova č.p. 544/6, Karlín, 186 00  Praha 86 
Pavel Jirmásek, Jiráskova č.p. 1331, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Obec Holetín, Horní Holetín č.p. 105, 539 71  Holetín 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
František Mudroch, Dolní Holetín č.p. 92, 539 71  Holetín 
Marie Mudrochová, Dolní Holetín č.p. 92, 539 71  Holetín 
František Vodička, Dolní Holetín č.p. 128, 539 71  Holetín 
Ing. Aleš Oplíštil, Dolní Holetín č.p. 108, 539 71  Holetín 
Richard Doležal, Nerudova č.p. 609, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Vladimíra Brožková, Kpt. Stránského č.p. 989/16, Černý Most, 198 00  Praha 98 
Lenka Zelenková, Vítězslava Nováka č.p. 366, 539 73  Skuteč 
Obec Tisovec, Dřeveš č.p. 19, Tisovec, 539 73  Skuteč 
Miloslav Kolbaba, Příkrakov č.p. 20, Včelákov, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Jindra Kolbabová, Příkrakov č.p. 20, Včelákov, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Jan Děták, Jiráskova č.p. 645, 538 03  Heřmanův Městec 
Hana Stará, Vrcha č.p. 17, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1 
Jan Děták, Holičky č.p. 16, Morašice, 538 03  Heřmanův Městec 
Marie Srbová, Holičky č.p. 1, Morašice, 538 03  Heřmanův Městec 
Martin Děták, Holičky č.p. 1, Morašice, 538 03  Heřmanův Městec 
František Slavík, Tisovec č.p. 40, 539 73  Skuteč 
Marta Slavíková, Tisovec č.p. 40, 539 73  Skuteč 
Lenka Vrběcká, Tisovec č.p. 22, 539 73  Skuteč 
Lucie Vrběcká, Tisovec č.p. 22, 539 73  Skuteč 
Pavel Filipi, Leštinka č.p. 36, 539 73  Skuteč 
Pavel Hejduk, Tisovec č.p. 13, 539 73  Skuteč 
Jaroslav Votava, Příčná č.p. 962, 539 73  Skuteč 
 
účastníci řízení podle § 109 písm.d) stavebního zákona  
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEZ distribuce, a.s, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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účastníci řízení podle § 109 písm.e) a f) stavebního zákona   
vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému 
břemenu , těchto pozemků: 
parc.č.2604/3, 1290/1, 1290/8, 1290/13, 1260, 1258,1237/3, 1237/2, 1237/1, 1236/1, 1222/4, 1222/5, 
2599/7, 1142, 3216, 3217, st.p.č.1109, parc.č.1296/3, 1298/6, 1298/3, 1249, 1298/2, 1299/2, 1232, 
1234,1225/1 v katastrálním území Hlinsko v Čechách,  
parc.č.2445/1, 2484/11, 617/2, 617/1, 2484/19, 566/1, 2524/2, 616, 614,, 613, 610/1, 610/3, 2484/9, 
610/2, 660/1, 2484/13, 2484/14, 2484/18, 660/2, 666/2, 2484/16, 595, 607, st.p.č.475, 605, 289, 280, 291, 
437, 259, 281, 282, 284, 287, 348, 237, 396, 214, 200, 201, 177, 179, 182, 183, 378, 263, 264, 266/1, 
399, 241, 240, 221, 220, 206, 205/1, 204/1, 187, 186/2, 186, 341/1, parc.č.600, 500, 604/2, 603, 588/3, 
2520/2, 430/21, 430/22, 430/36, 2484/10, 430/35, 430/18, 430/20, 430/44, 430/43, 696, 502, 494, 488/2, 
488/1, 488/4, 487, 516, 430/16, 419, 430/31, 430/41, 430/42, 430/11, 428/1, 428/3, 430/5, 430/46, 
2514/1, 409/4, 405/1, 405/3, 405/2, 409/4, 403, 409/4, 401, 398, 397, 392, 360/13, 353, 191/1, 191/2, 
360/8, 360/16, 357, 360/14,360/25, 360/14, 331/2, 307, 308/1, 310, 360/4, 478, 477, 470, 467/2, 466, 
464/1, 459/3, 459/7, 459/4, 459/2, 459/1, 455, 2484/6, 451/3, 450/3, 450/1, 448, 444, 439/1, 443/1, 2513, 
381/3, 381/4, 381/2, 389, 376, 372/1, 372/2, 372/3, 2510, 370/2, 368/1, 368/9, 386/10, 362/4, 368/4, 
362/3, 362/2, 362/1, 364/2, 299/2, 296, 2509/1, 292, 288 v katastrálním území Holetín, 
parc.č. 284/2, 311, 284/1, st.p.č.170, 169, 163, 40, 383, 382, 150, 391, 141, 412, 119/2, 118, 117/2, 1782, 
114, 113, 133, 225/2, 141/2, 134, 98, 112, 359, 393, 37, 36, 34,26, 27, 10, 6, 5, 1, 56, 54, 414, 395, 45/1, 
23, 18, 384, 3, 387, 386, 385,  parc.č.285, 286/1, 286/2, 273, 1067/5, 1067/2, 1068/2, 1069/2, 1069/3, 
270/2, 269/2, 254, 253, 222, 220/1, 220/3, 218/3, 218/2, 218/1, 214, 212, 211, 210, 203/2, 140, 138, 
139/2, 137/2, 136/2, 135, 1779/1, 127/1, 126, 124, 1070/2, 2499/4, 249/5, 249/3, 235/1, 2500, 233, 
2484/3, 229/2, 133, 132/2, 131, 130, 128, 97, 98, 100/1, 2631,73, 30, 31, 47/8, 32, 33, 47/7, 47/8, 23/1, 
22/3, 22/2, 22/4, 20, 21, 2485/2, 13/2, 14, 8, 122/2, 122/1, 120, 110, 111/1, 115/2, 52/6, 52/7, 70/1, 
2491/2, 59/1, 52/4, 52/15, 51/3, 49/1, 12/1, 12/3,  12/2, 11, 2627/2, 2627/1, 1482, 1480, 1478/2, 1478/1, 
1458 (PK 3, 1461/2, 1461/1), 339, 1462, 1463/5, 2484/22, 1463/1, 1472 (PK 1476) v katastrálním území 
Dolní Holetín, 
parc.č.742/1, 743, 745, 749/1, 749/2, 750, 756, st.p.č.80, 81, 276, parc.č.758, 760, 769, 768, 1859/7, 842, 
1859/6, 1856/1, 744, 1859/8,783/2, 782, 783/1, 774, 771, 815 v katastrálním území Příkrakov, 
parc.č. 849(PK 848, 849), 181/2, 854/1, 854/7, 854/6, st.p.č.338, 26, 245, 244, 236, 235, 234, 232,  233, 
94, 96, 99/1, 97,  parc.č.854/5, 854/2, 857/4, 857/2, 813/2 (PK 839, 837, 1859/5, 1859/4, 836/2, 833, 
1859/9, 1859/3), 1860, 1859/2, 921/3, 857/7, 859/2, 860/1, 920/9, 860/2, 1882/6, 1882/4, 1882/3,  1964, 
1882/1, 975,  920/4, 920/5, 1879, 959 (PK 1878, 952/1), 942/1 (PK 939/1, 939/2, 942,944), 1879 (PK 
951, 952/2), 942/2, 1942, 1713/5 (PK 1713/1), 1758/13, 1758/28, 1710/4 v katastrálním území Tisovec. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Vyjádření a návrhy podali tito účastníci: 
ČEZ Distribuce ,a.s. – vyjádření zn. 1042751121 ze dne 13.4.2012.  
Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 9.3.2012  č.j.40628/12  a č.j.:PD/34/2012 z 12.6.2012. 
RWE DS, s.r.o. , pracoviště OOSS-Hradec Králové – stanovisko ze dne 26.6.2013 zn. 5000805068 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., vyjádření ze dne 20.4.2012 zn. 340/TD/12. 
ČD-TELEMATIKA a.s. Brno, servis kabelových sítí–souhrnné stanovisko ze dne 22.5.2012 
zn.10032/2012. 
SŽDC, oblastní ředitelství Hradec Králové – souhrnné stanovisko ze  dne 1.6.2012 pod.zn.4415/2012-OŘ 
HKR. 
Lesy České republiky, Správa toků, Hradec Králové - stanovisko ze 6.6.2012, čj.: LCR953/002262/2012.  
Lesy České republiky, Správa toků, Hradec Králové–stanovisko ze 11.6.2012, čj.: LCR953/002260/2012. 
Povodí Labe, s.p., Hradec Králové – stanovisko ze 30.7.2012, čj.: PVZ/12/18112/Ka/0. 
 

Podmínky těchto účastníků jsou zapracovány ve výrokové části  stavebního povolení. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jana Kozáčková 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 10000 Kč byl zaplacen. 
 
 
Toto oznámeni musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hlinsko, Obecního 
úřadu Holetín, Obecního úřadu Tisovec a Úřadu městyse Včelákov. Písemnost se rovněž zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………………   Sejmuto dne:…………………………….. 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

 

Obdrží: 
účastníci řízení podle § 109 písm.a) stavebního zákona – stavebník – jednotlivě dodejkou 
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9, 
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kterého zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 
účastníci řízení podle § 109 písm.c) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou 
Jana Wenclová, Zrenjaninská č.p. 292/4, Řetenice, 415 03  Teplice 3 
Miroslav Petr, Kmochova č.p. 2264, 407 47  Varnsdorf 1 
Eliška Šírová, Taussigova č.p. 1182, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Miroslav Zavřel, Taussigova č.p. 1181, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Zdeněk Zavřel, Rataje č.p. 1635, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Hanička Zavřelová, Horní Holetín č.p. 83, 539 71  Holetín 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, 
U Fotochemy č.p. 448/1, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
Čestmír Jirmásek, Šaldova č.p. 544/6, Karlín, 186 00  Praha 86 
Pavel Jirmásek, Jiráskova č.p. 1331, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Obec Holetín, Horní Holetín č.p. 105, 539 71  Holetín 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
František Mudroch, Dolní Holetín č.p. 92, 539 71  Holetín 
Marie Mudrochová, Dolní Holetín č.p. 92, 539 71  Holetín 
František Vodička, Dolní Holetín č.p. 128, 539 71  Holetín 
Ing. Aleš Oplíštil, Dolní Holetín č.p. 108, 539 71  Holetín 
Richard Doležal, Nerudova č.p. 609, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Vladimíra Brožková, Kpt. Stránského č.p. 989/16, Černý Most, 198 00  Praha 98 
Lenka Zelenková, Vítězslava Nováka č.p. 366, 539 73  Skuteč 
Obec Tisovec, Dřeveš č.p. 19, Tisovec, 539 73  Skuteč 
Miloslav Kolbaba, Příkrakov č.p. 20, Včelákov, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Jindra Kolbabová, Příkrakov č.p. 20, Včelákov, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Jan Děták, Jiráskova č.p. 645, 538 03  Heřmanův Městec 
Hana Stará, Vrcha č.p. 17, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1 
Jan Děták, Holičky č.p. 16, Morašice, 538 03  Heřmanův Městec 
Marie Srbová, Holičky č.p. 1, Morašice, 538 03  Heřmanův Městec 
Martin Děták, Holičky č.p. 1, Morašice, 538 03  Heřmanův Městec 
František Slavík, Tisovec č.p. 40, 539 73  Skuteč 
Marta Slavíková, Tisovec č.p. 40, 539 73  Skuteč 
Lenka Vrběcká, Tisovec č.p. 22, 539 73  Skuteč 
Lucie Vrběcká, Tisovec č.p. 22, 539 73  Skuteč 
Pavel Filipi, Leštinka č.p. 36, 539 73  Skuteč 
Pavel Hejduk, Tisovec č.p. 13, 539 73  Skuteč 
Jaroslav Votava, Příčná č.p. 962, 539 73  Skuteč 
 
účastníci řízení podle § 109 písm.d) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou 
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEZ distribuce, a.s, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 
účastníci řízení podle § 109 písm.e) a f) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou  
vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému 
břemenu , těchto pozemků: 
parc.č.2604/3, 1290/1, 1290/8, 1290/13, 1260, 1258,1237/3, 1237/2, 1237/1, 1236/1, 1222/4, 1222/5, 
2599/7, 1142, 3216, 3217, st.p.č.1109, parc.č.1296/3, 1298/6, 1298/3, 1249, 1298/2, 1299/2, 1232, 
1234,1225/1 v katastrálním území Hlinsko v Čechách,  
parc.č.2445/1, 2484/11, 617/2, 617/1, 2484/19, 566/1, 2524/2, 616, 614,, 613, 610/1, 610/3, 2484/9, 
610/2, 660/1, 2484/13, 2484/14, 2484/18, 660/2, 666/2, 2484/16, 595, 607, st.p.č.475, 605, 289, 280, 291, 
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437, 259, 281, 282, 284, 287, 348, 237, 396, 214, 200, 201, 177, 179, 182, 183, 378, 263, 264, 266/1, 
399, 241, 240, 221, 220, 206, 205/1, 204/1, 187, 186/2, 186, 341/1, parc.č.600, 500, 604/2, 603, 588/3, 
2520/2, 430/21, 430/22, 430/36, 2484/10, 430/35, 430/18, 430/20, 430/44, 430/43, 696, 502, 494, 488/2, 
488/1, 488/4, 487, 516, 430/16, 419, 430/31, 430/41, 430/42, 430/11, 428/1, 428/3, 430/5, 430/46, 
2514/1, 409/4, 405/1, 405/3, 405/2, 409/4, 403, 409/4, 401, 398, 397, 392, 360/13, 353, 191/1, 191/2, 
360/8, 360/16, 357, 360/14,360/25, 360/14, 331/2, 307, 308/1, 310, 360/4, 478, 477, 470, 467/2, 466, 
464/1, 459/3, 459/7, 459/4, 459/2, 459/1, 455, 2484/6, 451/3, 450/3, 450/1, 448, 444, 439/1, 443/1, 2513, 
381/3, 381/4, 381/2, 389, 376, 372/1, 372/2, 372/3, 2510, 370/2, 368/1, 368/9, 386/10, 362/4, 368/4, 
362/3, 362/2, 362/1, 364/2, 299/2, 296, 2509/1, 292, 288 v katastrálním území Holetín, 
parc.č. 284/2, 311, 284/1, st.p.č.170, 169, 163, 40, 383, 382, 150, 391, 141, 412, 119/2, 118, 117/2, 1782, 
114, 113, 133, 225/2, 141/2, 134, 98, 112, 359, 393, 37, 36, 34,26, 27, 10, 6, 5, 1, 56, 54, 414, 395, 45/1, 
23, 18, 384, 3, 387, 386, 385,  parc.č.285, 286/1, 286/2, 273, 1067/5, 1067/2, 1068/2, 1069/2, 1069/3, 
270/2, 269/2, 254, 253, 222, 220/1, 220/3, 218/3, 218/2, 218/1, 214, 212, 211, 210, 203/2, 140, 138, 
139/2, 137/2, 136/2, 135, 1779/1, 127/1, 126, 124, 1070/2, 2499/4, 249/5, 249/3, 235/1, 2500, 233, 
2484/3, 229/2, 133, 132/2, 131, 130, 128, 97, 98, 100/1, 2631,73, 30, 31, 47/8, 32, 33, 47/7, 47/8, 23/1, 
22/3, 22/2, 22/4, 20, 21, 2485/2, 13/2, 14, 8, 122/2, 122/1, 120, 110, 111/1, 115/2, 52/6, 52/7, 70/1, 
2491/2, 59/1, 52/4, 52/15, 51/3, 49/1, 12/1, 12/3,  12/2, 11, 2627/2, 2627/1, 1482, 1480, 1478/2, 1478/1, 
1458 (PK 3, 1461/2, 1461/1), 339, 1462, 1463/5, 2484/22, 1463/1, 1472 (PK 1476) v katastrálním území 
Dolní Holetín, 
parc.č.742/1, 743, 745, 749/1, 749/2, 750, 756, st.p.č.80, 81, 276, parc.č.758, 760, 769, 768, 1859/7, 842, 
1859/6, 1856/1, 744, 1859/8,783/2, 782, 783/1, 774, 771, 815 v katastrálním území Příkrakov, 
parc.č. 849(PK 848, 849), 181/2, 854/1, 854/7, 854/6, st.p.č.338, 26, 245, 244, 236, 235, 234, 232,  233, 
94, 96, 99/1, 97,  parc.č.854/5, 854/2, 857/4, 857/2, 813/2 (PK 839, 837, 1859/5, 1859/4, 836/2, 833, 
1859/9, 1859/3), 1860, 1859/2, 921/3, 857/7, 859/2, 860/1, 920/9, 860/2, 1882/6, 1882/4, 1882/3,  1964, 
1882/1, 975,  920/4, 920/5, 1879, 959 (PK 1878, 952/1), 942/1 (PK 939/1, 939/2, 942,944), 1879 (PK 
951, 952/2), 942/2, 1942, 1713/5 (PK 1713/1), 1758/13, 1758/28, 1710/4 v katastrálním území Tisovec. 
  
dotčené orgány státní správy – jednotlivě dodejkou 
Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, IČO 72050250, Územní odbor Chrudim - Dopravní 
inspektorát, IDDS: ndihp32 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek památkové péče, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v 
Čechách 1 
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Drážní úřad, IČO 61379425, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
  
ostatní – obecní úřady k vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky – jednotlivě dodejkou 
Obecní úřad Holetín, Horní Holetín č.p. 105, 539 71  Holetín 
Obecní úřad Tisovec, Dřeveš č.p. 19, Tisovec, 539 73  Skuteč 
Úřad městyse Včelákov, Včelákov č.p.81, 539 57 Včelákov 
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