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R O Z H O D N U T Í 

     V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa 
Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou SATRA, spol. 
s r.o., Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2,   
 
Výroková část 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), jako speciální stavební 
úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 
26.06.2018 podal 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, IČ: 65993390 
zastoupen na základě plné moci firmou SATRA, spol. s r.o., Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2, IČ: 
18584209  
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:  
 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona  
                                                 

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í 
 
k provedení vodního díla: 

SO 310 – Přeložka zatrubněného odpadu v km 20,535 
SO 311 Přeložka zatrubněného odpadu v km 21,843 

SO 315 Přeložka vodovodu DN 200 v km 20,777 
SO 320 Přeložka vodoteče v km 17,804 
SO 321 Přeložka vodoteče v km 19,657 
SO 322 Úprava vodoteče v MÚK Dašice 
SO 325 Přeložka vodoteče v km 27,825 

SO 326 Přeložka městského potoka v km 28,275 
SO 327 Přeložka vodoteče v km 28,560 

v rámci stavby: 
Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 Časy – Ostrov) 
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Stavební řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2006 Sb. o urychlení výstavby dopravní, 
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací  

a) Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:  
katastrální území: Dašice, Prachovice u Dašic, Komárov u Holic, Uhersko, Turov nad Loučnou 
pozemková parcela č: 
SO 310: k.ú. Dašice 634/24, 666, 684/3, 689/3, 2138/3, 2475/92, 2475/93, 2475/94, 2475/95, 2475/96, 
2475/97, 2475/98, 2475/99 
SO 311: k.ú. Prachovice u Dašic 138/4, 138/16, 138/20, 149/5, 149/7, 311/28, 338/4, 817/12, 817/14, 
817/15, 817/16, 817/17, 817/53, 817/56  
SO 315: k.ú. Dašice 634/7, 634/15, 634/19, 704, 2140/1, 2345/4, 2345/11, 2345/12, 2475/105, 
2475/106, 2475/107, 2475/108, 2475/109, 2475/110, 2475/111, 2475/112 
k.ú. Komárov u Holic 533, 672/2, 778/9, 778/10 
SO 320: k.ú. Dašice 1941/2, 2261/10, 2475/3, 2475/4, 2475/5, 2475/10, 2475/12 
SO 321: k.ú. Dašice 484/1, 486, 492/6, 492/13, 492/14, 492/15, 494/5, 494/28, 510, 511, 513, 514, 
547/1, 547/2, 565/34, 565/35, 565/36, 2126, 2475/46, 2475/47, 2475/48, 2475/49, 2475/50, 2475/51, 
2475/52, 2475/53, 2475/54, 2475/59 
SO 322: k.ú. Dašice 634/7, 634/10, 634/12, 719/4, 722/6, 722/8, 726/1, 726/4, 726/5, 726/6, 726/8, 
726/9, 790/2, 790/3, 2346/3, 2346/8, 2346/9, 2346/15, 2475/116, 2475/117, 2475/121, 2475/122, 
2475/123, 2475/124, 2475/125, 2475/128, 2475/137, 2475/138 
SO 325: k.ú. Uhersko 1303, 1395/10 
k.ú. Turov nad Loučnou 431/5, 431/25, 431/28, 486/34, 486/35, 486/36, 486/37, 486/38, 486/43, 
486/44, 486/45 
SO 326: k.ú. Turov nad Loučnou 142/3, 472, 486/1, 486/2 
SO 327: k.ú. Uhersko 1369 
k.ú. Turov nad Loučnou 175/6, 183/4, 183/7, 183/12, 183/13, 184/1, 455, 472, 478/7, 478/8, 486/10, 
486/11, 486/12, 486/13, 486/14, 486/15, 486/16, 486/17, 486/20, 486/24, 486/25, 486/26 

souřadnice  začátek úseku  X:  1 059 369,78  Y: 637 919,92 
  konec úseku  X:  1 069 759,83  Y: 629 122,29 

b) Druh, účel a základní popis povolovaného vodního díla:  
Jedná se o výstavbu rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov, jedná se o novostavbu čtyřpruhové rychlostní 
silnice kategorie R25,5/120 v délce 14,700 km s živičným krytem, vybavená SOS a nezbytným 
odvodněním. Začátek stavby navazuje v km 16,800 na předchozí stavbu R35 Opatovice nad Labem – 
Časy. Na konci stavby je v cca km 31,500 navrženo provizorní napojení na silnici I/17. Jedná se o běžnou 
stavbu rychlostní silnice budovanou ve volném terénu s četným křížením stávajících silnic a místních 
komunikací s řadou malých mostních objektů kromě estakády přes Loučnou a mostu přes železniční 
stanici Uhersko, nenáročnými přeložkami inženýrských sítí a poměrně složitým systémem odvodnění 
daným konfigurací terénu, vodními poměry na stávajících tocích v zájmovém území. 

SO 310 – Přeložka zatrubněného odpadu v km 20,535 – v rámci přeložky je navrženo železobetonové 
potrubí profilu DN 400. Vzhledem k možnosti zastižení jiného skutečného profilu, bude profil případně 
upraven. Je předpokládáno, že stávající potrubí je provedeno z profilu DN 400 až DN 600. Trasa přeložky 
je v délce 220,31 m. Křížení komunikace bude provedeno kolmo. Je uvažováno s výstavbou sedmi 
revizních šachet v prostoru zemědělsky obdělávaných pozemků, z tohoto důvodu budou převyšovat 
okolní terén o 0,8 m. Šachty budou zakryty betonovým poklopem. V místě koncové šachty přeložky je 
navrženo napojení melioračního potrubí.  Toto napojení bude provedeno přes vedlejší větev, která 
bude provedena v délce 2,65 m. Do objektu bude zaústěno meliorační potrubí řešené v rámci objektu 
SO 350. V místě šachty S7 přeložky je navrženo napojení melioračního potrubí.  Toto napojení bude 
provedeno přes vedlejší větev odvodnění zakončenou revizní šachtou S6. Vedlejší větev bude 
provedena v délce 5,0 m. Do této šachty bude zaústěno meliorační potrubí řešené v rámci objektu SO 
350. 



 

SO 311 Přeložka zatrubněného odpadu v km 21,843  – v rámci přeložky je navrženo železobetonové 
potrubí profilu DN 400. Vzhledem k možnosti zastižení jiného skutečného profilu, bude profil případně 
upraven. Je předpokládáno, že stávající potrubí je provedeno z profilu DN 400 až DN 600. Trasa přeložky 
je v délce 171,50 m. Je uvažováno s výstavbou čtyř revizních šachet v prostoru zemědělsky 
obdělávaných pozemků, z tohoto důvodu budou převyšovat okolní terén o 0,8 m. Šachty budou zakryty 
betonovým poklopem. V místě šachet na začátku a na konci přeložky zatrubněného odpadu je navrženo 
napojení melioračního potrubí řešené v rámci SO 350. 

SO 315 Přeložka vodovodu DN 200 v km 20,777 – přeložka přívodního řadu LT DN 200 v prostoru nově 
navržené MÚK Dašice. Je navržena z potrubí PE 100+ DN 225x20,5 mm SDR 11 v délce 815,15 m. 
Stávající trasa je rušena v délce 822,15 m. 

SO 320 Přeložka vodoteče v km 17,804 – levostranný přítok Zadní Lodrantky v jejím cca 2,6 ř.km a cca 
1,0 km nad ústím, ČHP 1-03-02-08, ID 1020000122-11201000, HOZ Odvodnění Dašice. Podchod 
navržené rychlostní silnice je veden pod mostem v otevřeném korytě lichoběžníkového tvaru se 
sklonem svahů 1:2. Trasa přeložky vodoteče je v celkové délce 210,22 m. 

SO 321 Přeložka vodoteče v km 19,657 – levostranný přítok Lodrantky v jejím cca 1,0 ř.km a cca 700 m 
nad ústím, ČHP 1-03-02-079, ID 1020000111-11201000, HOZ Dašice. Podchod navržené rychlostní 
silnice je veden pod mostem v otevřeném korytě lichoběžníkového tvaru se sklony svahů 1:2 a 1:1,5 
pod mostem. Trasa přeložky vodoteče je v celkové délce 259,83 m. 

SO 322 Úprava vodoteče v MÚK Dašice – bezejmenná vodoteč v MÚK Dašice, trubní část ID 
1020000055-11201000 Holicko III.C, otevřené koryto ID 1020000558-11201000 Odvodnění Komárov. 
Navržená trasa je řešena vedením trasy v otevřeném korytě a trubní trasou tak, aby vyhovovala nově 
navržené křižovatce Dašice. Trubní úsek navazuje na stávající trubní odpad situovaný severně od silnice 
II/322 Dašice – Dolní Roveň. Trasa bude kolmo podcházet SO 121 až ke vtokovému objektu, tento 
zatrubněný úsek je navržen z železobetonového potrubí DN 600 s obetonováním. Za podchodem 
komunikace II/322 bude v prostoru zelené plochy mezi silnicí a propojovací rampou R35 trubní trasa 
přecházet do otevřeného koryta. Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1:2 a 
šířkou ve dně 0,5 m. Celková délka úpravy trasy je 223,3 m, z toho je 65,3 m zatrubnění. 

SO 325 Přeložka vodoteče v km 27,825 - pravostranný přítok Loučné v jejím cca 15,2 ř.km a cca 1,26 km 
nad ústím, ČHP 1-03-02-070. Podchod navržené rychlostní silnice je veden pod mostem v otevřeném 
korytě. Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve dně 2 m. Trasa 
přeložky vodoteče je v celkové délce 161,35 m. 

SO 326 Přeložka městského potoka v km 28,275 – Městský potok, nad železniční tratí, ČHP 1-03-02-
069. Přeložka je navržena tak, aby napojení na vodní tok Loučná byl proveden mimo stavbu R35. Trasa 
přeložky vodoteče je v celkové délce 74,0 m, je navržen jednotný sklon svahů 1:2, šířka koryta ve dně je 
1 m. 
SO 327 Přeložka vodoteče v km 28,560 - levostranný přítok Loučné v jejím cca 18,85 ř.km a cca 500 m 
nad železniční tratí, ČHP 1-03-02-068. Podchod navržené rychlostní silnice je veden pod mostem 
v otevřeném korytě. Tvar koryta je navržen lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve 
dně 1,5 m. Trasa přeložky vodoteče je v celkové délce 345,26 m. 

c) Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona  

s t a n o v u j e 

povinnosti a podmínky pro provedení: 
1. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. 
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, 

kterou vypracovala firma Satra, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00, Praha 2, IČ: 18584209, Ing. Tomáš 
Matějka, ČKAIT 0011320. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu. 

3. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci 



 

zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni. 
4. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor 

stavebníka nad prováděním stavby. 
5. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci. 
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické 
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 

7. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému 
břemenu k pozemku. 

8. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených 
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný 
dozor. Stavebník bude při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem 
stanovené relevantní požadavky jejich správců. Před započetím stavebních prací stavebník prověří 
platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. 

9. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších přepisů, a bude dbát na 
ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru 
staveniště. Je nutné zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za 
provozu práce na silnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných přepisů. 

10. Stavebník přijme taková technická a organizační opatřen, která zajistí, aby při provádění stavebních 
prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací. 

11. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací 
povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby (§ 152 odst. 3 
písm. a stavebního zákona). 

12. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb 
vedlejších (související investice a stavební objekty). 

13. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do 
prostoru jejich umístění v případě havárie. 

14. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené 
odstavné plochy. 

15. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník 
zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování 
nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. 

16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke 
znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti 
vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce 
odplavitelný materiál. 

17. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře 
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu 
mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem 
sypkých materiálů. 

18. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin 
ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech 
zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 

19. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. 
Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném 
případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. 

20. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz. ust. § 18d vyhlášky č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), 



 

na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení 
stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní 
moci, termín dokončení stavby atd. 

21. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších přepisů, doklady budou předloženy před podáním 
žádosti o kolaudační souhlas. 

22. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či 
podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou dle § 46 
odst. 8 zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí 
stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas 
s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále 
stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s 
vydaným souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy. 

23. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V 
případě potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný 
archeologický dohled v průběhu provádění prací. 

24. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a v případě úpravy pozemních komunikací, 
které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv 
poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo 
bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno. 

25. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně 
vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s 
jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné 
pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům). 

26. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby 
nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka. 

27. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající 
rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a 
státním zkušebnictví nebo příslušné certifikáty. 

28. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné 
kontrolní prohlídce. 

29. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného 
úřadu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn. 

30. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na 
území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
na dotčeném území provést archeologický výzkum. 

31. Při provádění prací musí být dodrženy stanoviska dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové 
části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům: 

- Bude dodrženo stanovisko Ministerstva vnitra České republiky ze dne 21.10.2014, č.j. MV-
156187-2/OBP-2014: Ministerstvo vnitra souhlasí se stavbou při dodržení podmínek 
uvedených ve stanovisku.   

- Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 27.05.2015 pod čj.: HSPA-7-
414/2015-Šk. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 
1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o PO“), posoudil v rozsahu  požárně bezpečnostního hlediska předloženou projektovou 
dokumentaci výše uvedené stavby. K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO souhlasné závazné stanovisko. 

- Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 
15.04.2015 pod č.j. KHSPA 1927/2015/HOK-Pce: Po zhodnocení souladu předložené 
projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS 
podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto 
závazné stanovisko: S projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Rychlostní 



 

silnice R35 Časy – Ostrov (D35 časy – Ostrov)“ souhlasí za splnění stanovených podmínek: 
1/nejpozději ke kolaudaci stavby SO 315 budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti 
použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou; 2/před uvedením stavby do 
provozu budou předloženy doklady o nezávadnosti pitné vody z nově prodlouženého 
vodovodního řadu. 

- Bude dodrženo stanovisko Drážního úřadu ze dne 26.09.2016, zn. MP-SOP1961/16-2/Bn. 
- Bude dodrženo Odborné posouzení přítomnosti archeologických situací v trase komunikace R35 

mezi obcemi Opatovice  - Časy a Časy Ostrov, které zpracovalo Východočeské muzeum 
v Pardubicích v roce 2014.  

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a 
vztahující se k povolovaným objektům: 

- Bude dodržena podmínka stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 
19.09.2018, č.j. SUSPK/6964/2018: Souhlasíme s vydáním stavebního povolení ke zřízení 
vodního díla dle jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů v rámci stavby 
„Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov (D35 časy – Ostrov)“, v případě zásahu do stávajícího 
silničního tělesa silnic bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích. 

- Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik ze dne 29.12.2014, č.j. 
PVZ/14/32279/Ka/0 a dále stanoviska ze dne 13.06.2016, č.j. PVZ/15/27720/Ka/0. 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ze dne 
04.03.2015 pod zn. č. Ja/2015/v,k/714.   

- Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 
15.09.2016, č.j. 2179/2016 – OŘ HKR. 

- Budou dodrženy podmínky stanoviska ČD – Telematika a.s. ze dne 04.06.2018,  
zn. 06127/2018-O, při realizaci dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která 
jsou chráněna ochranným pásmem dle ust. § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích. 

- Při realizaci budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.06.2018 pod č.j. 
0100941926. V majetku ČEZ Distribuce a.s. se v uvedeném zájmovém území nachází nebo 
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: nadzemní sítě NN, VN a VVN, 
podzemní sítě NN a VN a stanice NN. V případě podzemních energetických zařízení je 
povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení 
prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840. 

- Budou dodrženy připomínky vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 08.12.2016, pod 
č.j. 5001409770. Při realizaci stavby dojde ke styku s plynárenskými zařízeními a přípojkami. 

- Bude dodrženo vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 
15.11.2016 pod č.j. 755619/16. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických 
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 
21.06.2018, zn. 180525-121081546. 

- Bude dodržena podmínka vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 12.09.2016, zn. SPU 
457814/2016. 

32. Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací budou po jejich ukončení uvedeny 
do původního stavu. 

33. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník opatří mimo jiné zaměření skutečného 
provedení stavby, ze kterého musí být zřejmé, na kterých pozemcích se stavba nachází. 

34. Stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu! 
 



 

Dále toto rozhodnutí navazuje na: 
- Závazné stanovisko k ověření změn prioritního dopravního záměru vydané Ministerstvem 

životního prostředí ze dne 10.10.2018 č.j. MZP/2018/710/3306, které by mohly mít negativní 
vliv na životní prostředí podle  § 23a odst. 8 a § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a ve vztahu k závaznému stanovisku k vlivům prioritního 
dopravního záměru na životní prostředí vydaném podle § 23a odst. 3 téhož zákona dne 
10.02.2017 pod č.j. 9937/ENV/17. 

- Územní rozhodnutí Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad ze dne 
30.11.2010 pod spisovou značkou MUHO 4006/2010/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO 
8760/2010/ŽPSÚ/Se; prodloužení platnosti územního rozhodnutí sp.zn. MUHO 
16054/2012/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO 04216/2013/ŽPSÚ/Se ze dne 20.03.2013, prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí sp.zn. MUHO 06447/2015/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO 
14765/2015/ŽPSÚ/Se ze dne 06.08.2015. 

d) Lhůta dokončení stavby vodního díla:  31.12.2025                     

Odůvodnění: 
Dne 26.06.2018 podal stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 
Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou SATRA, spol. s r.o., Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2, 
žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.                                                                                      

Vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic oznámil opatřením ze dne 13.09.2018 pod č.j. MmP 
73640/2018  zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní 
správy, v souladu s ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil 
lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Vodoprávní úřad dále oznámil, že shromáždil 
podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu 
mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádné námitky 
nebyly doručeny. 

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolovaná vodní díla SO 310 – Přeložka zatrubněného odpadu v km 
20,535; SO 311 Přeložka zatrubněného odpadu v km 21,843; SO 315 Přeložka vodovodu DN 200 v km 
20,777; SO 320 Přeložka vodoteče v km 17,804; SO 321 Přeložka vodoteče v km 19,657; SO 322 Úprava 
vodoteče v MÚK Dašice; SO 325 Přeložka vodoteče v km 27,825; SO 326 Přeložka městského potoka 
v km 28,275; SO 327 Přeložka vodoteče v km 28,560 v rámci stavby Dálnice D 35 Opatovice – Časy 
nebude v rozporu s veřejnými zájmy a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou 
dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku 
vodoprávního řízení rozhodl stavby povolit. 
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma Satra, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2 a 
firma Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, ověřil Ing. Tomáš Matějka, ČKAIT 0011320 
v dubnu 2017. 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Holice územní rozhodnutí pod sp.zn. MUHO 
4006/2010/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO 8760/2010/ŽPSÚ/Se ze dne 30.11.2010, prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí sp.zn. MUHO 16054/2012/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO 04216/2013/ŽPSÚ/Se ze dne 
20.03.2013, prodloužení platnosti územního rozhodnutí sp.zn. MUHO 06447/2015/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO 
14765/2015/ŽPSÚ/Se ze dne 06.08.2015. Dále souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona 
pod sp.zn. MUHO 15039/2014/ŽPSÚ/Se, č.j. MUHO/03283/2015 ze dne 17.02.2015. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou 



 

část, vyjádření účastníků řízení a s dotčených orgánů a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci 
s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody 
bránící povolení. 
V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených 
orgánu uplatněno žádné rozporné stanovisko. 
Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí. 
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku rozhodnutí. 
Účastníci řízení podle § 109 odst. a stavebního zákona: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice zastoupeno na základě 
plné moci firmou SATRA, spol. s r.o., Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení  
(§ 83 odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního 
orgánu.  Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 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 na 
jeho náklady správní orgán. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní 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. Miroslav Míča 
vedoucí odboru                 

Otto Sigmund 
v zastoupení   „otisk úředního razítka“ 
 

 

 

 

 



 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu 
města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních 
deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni 
vývěsní lhůty. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů 
způsobem v místě obvyklým (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto 
oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení 
vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.   

 

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne…………………….. 

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne………………………… 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:  
 
 
 
 
K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku: 
Městský úřad Dašice 
Obecní úřad Uhersko 
Obecní úřad Moravany 
Obecní úřad Dolní Roveň 
Magistrát města Pardubic 
 

Obdrží: 

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
v platném znění 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona: 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, doručuje se: 

SATRA, spol. s r.o., Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 – zmocněnec 

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona: 
2. VITSOL, s.r.o., Hlavní 17/16, 783 35 Skrbeň 
3. SOLVIT, s.r.o. Staroholická 398, Holice, Staré Holice, 534 01 
4. FP majetková a.s., Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9 
5. Drahomíra Horová, Třebízského 124, Dašice, 533 03 
6. Jindra Petr, Boženy Stárkové 958, Zbraslav, 15600 Praha 
7. Jana Kabátová, Tunelářů 294, Zbraslav, 15600 Praha 
8. Andrea Kamarádová, Boženy Stárkové 655, Zbraslav, 15600 Praha 
9. Pavel Neruda, Jižní 464, 533 03 Dašice 
10. Jiří Šmejda, Prachovice 40, 53002 Dašice 
11. Vladimír Šmejda, Podlesí 65, 53401 Holice 
12. MUDr. Olga Růžičková, Střešovická 425/12, Praha, Střešovice, 162 00 
13. Anna Pochobradská, Slunečná 242, 53372 Moravany 
14. Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D., Faltysova 1453/1, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 
15. Miroslav Volek, č.p. 219, 33165 Žihle 
16. Jana Jeřábková, Sladkovského 1566, 530 02 Pardubice 
17. Jiří Štěpánek, Arnošta z Pardubic 2610, Pardubice, Zelené Předměstí, 530 02 
18. Ing. Vladimír Štěpánek, Babín 389, Dašice, 533 03 
19. Mgr. Věra Machtová, Matouškova 378, 51263 Rovensko pod Troskami 
20. Mgr. Petr Zikmund, Zminný 4, Dašice, 530 02  



 

21. Lenka Zikmundová, Hybešova 320,Dašice,533 03 
22. Jana Nedvědová, Na Drážce 1568, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice 
23. Miloslava Nykodýmová, č.p. 230, 53401 Ostřetín 
24. RNDr. Milan Štěpánek, Mutěnická 1521/8, 323 00 Plzeň 
25. Petra Pavlíčková, č.p. 177, 53002 Kostěnice 
26. Věra Pýchová, Turov 18, 53401 Moravany 
27. Tomáš Klásek, Komenského 35, 53303 Dašice 
28. Miroslav Jelínek, U Zastávky 412, Pardubice, Svítkov, 530 06 
29. Libor Vrátil, Zámecká 388, 538 62 Hrochův Týnec 
30. Miroslav Solil, Turov 44, Moravany, Turov, 534 01 
31. Jan Solil, Platěnice 60, 530 02 Moravany 
32. Rostislav Solil, Platěnice 19, 530 02 Moravany 
33. Ing. Vladimír Roček, Turov 10, Moravany, Turov, 534 01 
34. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
35. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
36. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
37. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 

12800 Praha 2 
38. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 

Praha 1 
39. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 
40. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
41. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice 
42. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
43. ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 
44. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
45. Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice 
46. Obec Uhersko, 533 73 Uhersko 
47. Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany 
48. Obec Dolní Roveň, Dolní Roveň 1, 533 71 Dolní Roveň  

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
49. Vlastníci pozemků k.ú. Dašice: p.p.č. 665, 667, 2475/90, 2475/96, 671, 2475/91, 680, 677, 

2475/94, 2475/98, 2475/99, 2139/3, 2475/100, 634/8, 634/7, 2475/97, 659, 657, 2113, 738, 
736, 733/1, 634/12, 634/10, 733/2, 692, 714, 715, 716, 718, 711/3, 2138/3, 684/3, 2139/3, 
2475/106, 719/4, 2345/1, 697, 709, 2345/2, 634/25, 711/2, 2475/104, 693/4, 694/4, 2139/4, 
706, 2475/114, 2475/103, 2345/3, 2261/13, 1920/4, 2261/8, 1920/7, 2475/3, 2475/2, 2475/7, 
2475/6, 1920/8, 2261/11, 1920/5, 1939, 2475/11, 2261/9, 2475/9, 1920/19, 1942/1, 1920/17, 
2475/8, 1941/4, 492/8, 565/4, 492/11, 484/1, 565/3, 494/12, 511, 547/2, 513, 492/12, 565/34, 
565/35, 565/36, 492/16, 525/4, 494/10, 547/4, 2475/45, 494/27, 2475/55, 489, 2475/58, 
726/4, 2345/4, 634/14, 2475/126, 726/7, 2475/127, 722/11, 788, 789/1, 790/6, 791/2, 789/2, 
2475/129, 2475/136, 790/7, 2475/118, 2475/116, 2475/115, 2475/130,2475/119, 2346/2, 730, 
722/4, 722/6, 2346/14, 2346/13, 722/8, 723, 722/5, 726/3, 722/9, 725, 722/3, 722/10, 790/1, 
790/4, 790/10  
k.ú. Prachovice u Dašic: p.p.č. 138/25, 356/9, 138/6, 356/11, 311/11, 311/22, 311/9, 311/3, 
311/6, 138/23, 817/20, 817/56, 817/57, 175/3, 138/18, 175/6, 138/21, 338/5, 175/4, 158/3, 
353, 138/12, 169/2, 138/9, 171, 138/1, 151/1, 159/2, 150, 153, 177, 181, 138/15, 148, 355/1, 
351/5, 138/3, 351/1, 138/11, 351/2, 146, 138/14, 149/2, 138/31, 817/16, 149/6, 817/52, 
311/24, 311/21, 817/21, 311/29, 149/3, 149/4, 817/11, 817/13, 817/17 
k.ú. Komárov u Holic: p.p.č. 778/9, 672/1, 731/1, 703/3  
k.ú. Turov nad Loučnou: p.p.č. 431/6, 431/15, 431/14, 431/34, 431/24, 431/33, 486/33, 431/26, 
431/35, 431/37, 431/27, 486/41, 486/40, 431/16, 431/17, 431/19, 431/18, 455, 185/2, 471, 
132/1, 142/14, 142/17, 140/1, 486/4, 159/3, 486/3, 161/3, 171/2, 142/16, 142/3, 142/18, 



 

486/46, 478/5, 175/2, 175/1, 478/9, 186/3, 486/21, 486/22, 183/13, 486/18, 454/2, 185/1, 
184/4, 186/2, 184/3, 142/1, 172, 185/2, 471, 132/1, 142/14, 142/17, 140/1, 142/15, 486/1, 
486/2, 486/4, 159/3, 486/3, 161/3, 171/2, 473/14, 174/1, 486/19, 486/50, 486/49, 486/9, 
174/3, 486/48, 486/47, 184/2 
k.ú. Uhersko: p.p.č. 1301, 1395/11, 1395/12, 1299, 1295/1, 1310, 1279, 1326, 1324, 1323, 
1322, 1321, 1320, 1304, 1350, 1352, 1351, 1292, 1302, 1395/20, 1371, 1377, 1277, 1258, 1386, 
1257, 1259, 1294/1   

Dotčené orgány: 
50. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice 
51. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
52. Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, Holubova 1, 534 01 Holice 
53. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1 
54. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivu na ŽP, Vršovická 1442/65, 100 10 

Praha 10 
55. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
56. Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice 
57. Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice 
58. Obecní úřad Dolní Roveň, Dolní Roveň 1, 533 71 Dolní Roveň 
59. Obecní úřad Uhersko, 533 73 Uhersko 
60. Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany 
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