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ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

I. podle § 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  

ke stavbě vodního díla – „SO 316 – Přeložka vodovodu DN 150 v km 29,450“  

v rámci stavby označené jako: 
„Dálnice D35 Časy - Ostrov“ 

Základní údaje o stavbě: 

Název kraje Pardubický 
Název obce Chroustovice 
Identifikátor katastrálního území 693278 
Název katastrálního území Městec 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 396/1, 409/1, 409/2, 415/1, 417, 428, 530/7, 

573/42, 573/43, 573/44, 573/46 
Přímé určení polohy (souřadnicový systém S-JTSK) 1068779, 630944 

 
Popis stavby: 

Předmětem stavebního objektu je přeložka vodovodního řadu PVC 160 v km 29,450, která je vyvolaná 
stavbou „Dálnice D35 Časy – Ostrov“ a je součástí této stavby. Přeložka je vedena v delším úseku podél 
stávající překládané silnice Městec – Uhersko s kolmým křížením navrhované dálnice D35 a komunikace 
navržené v rámci SO 124. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Městys Chroustovice, 
IČO 00270202, náměstí Josefa Haška č. p. 93, 538 63  Chroustovice. 

Účel stavby: 

Zásobování pitnou vodou. 
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II. podle § 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  

ke stavbě vodního díla – „SO 317 – Přeložka vodovodu DN 150 v OK napojení silnice I/17“  

v rámci stavby označené jako: 
„Dálnice D35 Časy - Ostrov“ 

Základní údaje o stavbě: 

Název kraje Pardubický 
Název obce Chroustovice 
Identifikátor katastrálního území 693278 
Název katastrálního území Městec 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 254/10 
Přímé určení polohy (souřadnicový systém S-JTSK) 1070214, 631035 

Popis stavby: 

Přeložka vodovodního řadu PVC 160 je vedena v poloze okružní křižovatky napojení stávající silnice 
I/17 na SO 102. Přeložka je budována v rozsahu hran křižovatky, kde se stávající trasa vodovodního řadu 
dostává do kolize s nově budovaným násypem a konstrukcí vozovky. Trase je vedena v těsné blízkosti 
křižovatky. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Městys Chroustovice, IČO 00270202, náměstí 
Josefa Haška č. p. 93, 538 63  Chroustovice. 

Účel stavby: 

Zásobování pitnou vodou. 

III. podle § 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  

ke stavbě vodního díla – „SO 318 – Přeložka vodovodu DN 100 v km 31,240“  

v rámci stavby označené jako: 

„Dálnice D35 Časy - Ostrov“ 

Základní údaje o stavbě: 

Název kraje Pardubický 
Název obce Ostrov 
Identifikátor katastrálního území 715981 
Název katastrálního území Ostrov 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 114/1, 114/6, 115/14, 116, 514/71, 514/81 
Přímé určení polohy (souřadnicový systém S-JTSK) 1069764, 629456 

Popis stavby: 

Přeložka vodovodního řadu PVC 110 je řešena v poloze křížení D35 se stávající komunikací Ostrov – 
Opočno nad Loučnou s kolmým křížením navrhované dálnice D35. Vlastníkem a provozovatelem 
vodovodu je Městys Chroustovice, IČO 00270202, náměstí Josefa Haška č. p. 93, 538 63  Chroustovice. 

Účel stavby: 

Zásobování pitnou vodou 

IV. podle § 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  

ke stavbě vodního díla – „SO 328 – Úprava koryt v km 28,967“  

v rámci stavby označené jako: 
„Dálnice D35 Časy - Ostrov“ 
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Základní údaje o stavbě: 
Název kraje Pardubický 
Název obce Chroustovice, Moravany 
Identifikátor katastrálního území 693278, 771732 
Název katastrálního území Městec, Turov nad Loučnou 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 487/1, 558/3, 573/8, 573/9, 573/10, 573/11, 

573/12, 573/13, 573/14, 573/15, 573/16, 
573/17, 573/18, 573/19, 573/20, 573/21, 
573/22, 573/23 v katastrálním území Městec, 
183/2, 183/14, 183/16, 475, 486/27, 486/28, 
486/29, 486/30, 486/31, 486/51 v katastrálním 
území Turov nad Loučnou 

Přímé určení polohy (souřadnicový systém S-JTSK) 1068391, 631262 

Popis stavby: 

Jedná se o přeložku bezejmenného vodního recipientu mimo vodní tok. Trasa úpravy je navržena 
v celkové délce 568,40 m. V této délce je navržen jednotný sklon svahů 1:1,5. Navržená šířka dna je 0,5 
m. Opevnění je navrženo kamenným pohozem a kamennou dlažbou do betonu v závislosti na úseku.  

Účel stavby: 

Změna trasy odvodňovacího zařízení. 

V. podle § 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  

ke stavbě vodního díla – „SO 329 – Úprava koryt v MÚK Ostrov“   

v rámci stavby označené jako: 
„Dálnice D35 Časy - Ostrov“ 

Základní údaje o stavbě: 
Název kraje Pardubický 
Název obce Ostrov 
Identifikátor katastrálního území 715981 
Název katastrálního území Ostrov 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 315/2, 316/10, 447/4, 447/6, 514/24, 514/25 
Přímé určení polohy (souřadnicový systém S-JTSK) 1069254, 630693 

Popis stavby: 

Stávající poloha koryta bezejmenného vodního toku kříží navrhované těleso silnice SO 112 v nevhodném 
úhlu a je překážkou ve výstavbě komunikace. Vzhledem k této skutečnosti je navržena přeložka 
stávajícího vodního toku do nové polohy. Překládaná trasa bude umístěna tak, aby těleso komunikace 
křížila v kolmém směru.  

Trasa přeložky bezejmenného vodního toku je navržena v délce 173,38 m. V této délce je navržen 
jednotný sklon svahů 1:2. Navržená šířka koryta ve dně je 0,5 m.  

Účel stavby: 

Úprava a zřízení koryta vodního toku. 

VI. podle § 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  

ke stavbě vodního díla – „SO 344 – Přeložka Ostrovského potoka v km 30,902“  

v rámci stavby označené jako: 
„Dálnice D35 Časy - Ostrov“ 
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Základní údaje o stavbě: 
Název kraje Pardubický 
Název obce Ostrov, Trusnov 
Identifikátor katastrálního území 715981, 768995 
Název katastrálního území Ostrov, Opočno nad Loučnou 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 111/1, 113/3, 400, 404, 514/57, 514/58, 

514/59, 514/60, 514/61, 514/67 v katastrálním 
území Ostrov, 152/3, 152/4, 154, 167/2, 
168/2, 382, 383, 418/1, 418/3, 418/4, 418/5, 
418/6 v katastrálním území Opočno nad 
Loučnou 

Přímé určení polohy (souřadnicový systém S-JTSK) 1069561, 629763 

Popis stavby: 

Stávající poloha koryta vodního toku kříží navrhované těleso dálnice D35 v nevhodném úhlu 
a je překážkou ve výstavbě komunikace a souvisejících mostních konstrukcí. Vzhledem k této skutečnosti 
je navržena přeložka stávajícího vodního toku do nové polohy. Překládaná trasa bude umístěna tak, aby 
těleso komunikace křížila v kolmém směru. Komunikace přechází přes novou trasu vodního toku přes 
most řešený v rámci SO 217. 

Přeložka vodního toku je tvořena dvěma úseky. První úsek řeší úpravu koryta Ostravského potoka. Druhý 
úsek řeší přepojení stávajícího bezejmenného vodního toku zaústěného do Ostravského potoka. Trasa 
přeložky Ostravského potoka je navržena v délce 297,10 m. V této délce je navržen jednotný sklon svahů 
1:2. Navržená šířka koryta ve dně je 1,5 m. Trasa bezejmenného vodního toku je navržena v celkové 
délce 64,83 m. V této délce je navržen jednotný sklon svahů 1:2 a šířka koryta ve dně je 0,5 m.  

Účel stavby: 

Úprava a zřízení koryta vodního toku. 

VII. podle § 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  

ke stavbě vodního díla – „SO 351 – Úprava meliorací 30,900 - KÚ“  

v rámci stavby označené jako: 
„Dálnice D35 Časy - Ostrov“ 

Základní údaje o stavbě: 
Název kraje Pardubický 
Název obce Ostrov, Trusnov, Stradouň 
Identifikátor katastrálního území 715981, 768995, 755800 
Název katastrálního území Ostrov, Opočno nad Loučnou, Stradouň 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 113/4, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12, 113/13, 

113/14, 113/15, 113/16, 113/17, 113/22, 
113/23, 114/1, 114/6, 115/14, 116, 432/5, 
514/64, 514/65, 514/66, 514/69, 514/71, 
514/72, 514/73, 514/74, 514/75, 514/77, 
514/81, 514/82 v katastrálním území Ostrov, 
167/2, 373, 418/6, 418/7 v katastrálním území 
Opočno nad Loučnou, 440/1, 440/2, 440/5, 
440/7, 440/17, 440/22, 440/24 v katastrálním 
území Stradouň 

Přímé určení polohy (souřadnicový systém S-JTSK) 1069904, 629181 

Popis stavby: 

Tento objekt řeší podchycení přerušených drenáží souběžných polních pozemků výstavbou dálnice D35 
v úseky Časy – Ostrov. V závislosti na předpokládaném směru proudění vody v drenážních systémech 
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a výškovém vedení D35 jsou navrženy podél tělesa komunikace nové svodné drény. Drenáž je podle 
podmínek zaústěna do vodotečí, příkopů nebo stávajících melioračních stok.  

Účel stavby: 

Úprava stávajících drenážních systémů. 

VIII. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona 

s t a n o v u j e  

podmínky pro provedení a užívání stavby: 

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2025. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví 
při práci, zejména 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 a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník 
stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací. 

5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, 
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody 
a přejezdy v nejnutnější míře. 

6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých 
podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu 
výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením. 

7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno 
provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou 
prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou 
prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci 
poškozené sítě. 

8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole. 

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

a) zahájení stavby; 

b) jednotlivé kontrolní dny; 

c) dokončení stavby. 

10. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, 
oddělení přírodního prostředí – jako orgánu ochrany přírody a krajiny: 

a) Zásah do významných krajinných prvků bude proveden tak, aby došlo k odstranění dřevin 
v počtu nezbytně nutném a odpovídajícím potřebám stavby a nebyly poškozeny porosty mimo 
rozsah uvažovaného záměru. 

b) Zásah do významných krajinných prvků bude proveden v době vegetačního klidu. 

11. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, 
oddělení přírodního prostředí – jako orgánu státní správy lesů: 

a) U pozemků, pro které bylo povoleno dočasné odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa, 
dojde po ukončení stavby k rekultivaci části lesních pozemků tak, aby mohly být dále využity pro 
plnění funkcí lesa. 

12. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková 
Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů – jako orgán obrany státu – jako orgánu státní 
správy lesů: 
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a) Po dobu realizace akce bude zachována průjezdnost silnice D/35 v celém profilu. Pokud bude 
zachování průjezdnosti nemožné, souhlasíme s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho 
minimální šířky 3,5 m. 

b) Případná omezení a objízdné trasy musí být oznámeny Regionálnímu středisku vojenské dopravy 
Hradec Králové (tel. č. 973 251 517), min. 3 týdny předem k provedení zvláštního opatření.  

13. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích – jako státního orgánu ochrany veřejného zdraví 

a) Nejpozději ke kolaudaci stavby „Přeložka vodovodu SO 316, 317 a 318 budou předloženy 
doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.  

b) Před uvedením stavby“Přeložka vodovodu SO 316, 317 a 318“ do provozu bude předložen 
doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řadu. 

14. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Drážního úřadu, sekce stavební – jako drážního 
správního úřadu: 

a) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

b) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 

c) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

15. Budou splněny podmínky účastníka řízení České dráhy, a.s.: 

a) Zahájení i ukončení akce požadujeme oznámit s předstihem (min. 10 dní předem) na Místní 
správu RSM Pardubice (p. Dostál, dostal@rsm.cd.cz, tel.: 972 341 235, mobil 725 529 047) 

b) Po dobu stavby musí být zachován přístup k objektům Českých drah, a.s. 

16. Budou splněny podmínky účastníka řízení Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 

a) V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) vyrozumět drážní dohled nad stavbami v OPD 
vedoucího TO Choceň, p. Šrubaře – tel. 724 403 570. Rozsah dohledu bude prokazatelně 
projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu stavebních prací. 

b) Ohlásit uzavírky komunikací a objízdných tras při provádění zemních pracích v blízkosti trati na 
operační středisko HZSP SŽDC – JPO Česká Třebová, Semanínská , 560 02  Česká Třebová, tel. 
Č. 972 325 835 nebo 972 325 268, pro zajištění potřebných opatření. 

c) Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC, zhotovitel neprodleně o této 
skutečnosti informuje OŘ HKR a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a 
není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy 
zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.  

d) Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem 
provozu dráhy. 

e) Veškeré změny v projektové dokumentaci předložit k novému posouzení a to ještě před 
zahájením prací. 

17. Budou splněny podmínky účastníka řízení Lesy České republiky, s. p.: 

a) Před zahájením výstavby bude zavčas informován příslušný revírník pan Martin Lacina (tel. 
724 524 298). 

18. Budou splněny podmínky účastníka řízení Povodí Labe, státní podnik: 

a) Termíny zahájení výstavby jednotlivých stavebních objektů písemně oznámit s týdenním 
předstihem na Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Po ukončení požadujeme přizvat 
k odsouhlasení provedených prací pana Milana Janovského, DiS., tel: 721 622 267. 

b) Zpracovat a předložit havarijní a povodňové plány jednotlivých stavebních objektů. 

19. V souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona lze stavbu užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.  
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Odůvodnění: 

Dne 26. 6. 2018 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00  
Praha 4 - Nusle (dále jen „žadatel“) prostřednictvím zmocněnce SATRA, spol. s r.o., IČO 18584209, 
Sokolská č. p. 32, 120 00  Praha 2, žádost o vydání povolení ke stavbě výše uvedených vodních děl. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž 
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě a ústního jednání, že shromáždil 
podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.  

Jelikož předmětný záměr podléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) ve znění pozdějších předpisů, byla veřejnost informována o možnosti uplatnit připomínky 
k záměru, a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informace na úřední desce.  

Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel. 

Stavební řízení bylo rovněž vedeno v souladu se zákonem č. 146/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost SATRA spol. s r.o., nositel odborné způsobilosti 
Ing. Tomáš Matějka, autorizovaný inženýr pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, městská 
inženýrství (identifikační číslo ČKAIT 0011320) v květnu 2017, zak. číslo 12-LI33-034.  

K předmětné stavbě vydal obecný stavební úřad – Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí 
a stavební úřad územní rozhodnutí č. j. MUHO 8760/2010/ŽPSÚ/Se ze dne 30. 11. 2010 (právní moc 
14. 1. 2011), Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí, územní rozhodnutí č. j. 
SÚ/00085/2011 ze dne 11. 1. 2011 (právní moc 16. 2. 2011), Městský úřad Holice, Odbor životního 
prostředí a stavební úřad rozhodnutí č. j. MUHO 04216/2013 ze dne 20. 3. 2013 (právní moc 
23. 4. 2013), rozhodnutí č. j. MUHO/05146/2013 ze dne 9. 4. 2013 (právní moc 16. 5. 2013), rozhodnutí 
č. j. MUHO/14841/2014 ze dne 2. 10. 2014 (právní moc 6. 11. 2014), rozhodnutí č. j. 
MUHO/14261/2015 ze dne 29. 7. 2015 (právní moc 8. 9. 2015), rozhodnutí č. j. MUHO/14765/2015 
ze dne 6. 8. 2015 (právní moc 9. 9. 2015) a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod 
č. j. MUHO/03283/2015 ze dne 17. 2. 2015 a č. j. MUHO/06836/2016 ze dne 11. 4. 2016. 

U stavebních objektů označených jako SO 328, SO 344 a SO 351, které procházejí přes více katastrálních 
území v Pardubickém kraji, byl jako příslušný stavební úřad ve věci vydání stavebního povolení určen 
Městský úřad Chrudim. Tato příslušnost byla určena ve sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství č. j. KrÚ 25354/2016 ze dne 13. 4. 2016. 

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – stanovisko č. j. CR 073826/2014 OŽP/Ry ze dne 

17. 10. 2014 a stanovisko č. j. CR 073826/2014 OŽP/Ry ze dne 18. 10. 2017 
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – závazné 

stanovisko č. j. CR 041496/2015 ze dne 1. 9. 2015 a rozhodnutí č. j. CR 029553/2018 OŽP/Št ze dne 
18. 5. 2018 a rozhodnutí č. j. CR 016195/2017 OŽP/Št ze dne 20. 3. 2017 

- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – vyjádření č. j. 
CR 078786/2014 OŠK/NL ze dne 7. 11. 2014 

- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – stanovisko č. j. CR 
067814/2017 ODP/Ši ze dne 30. 10. 2017 

- Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad – stanovisko č. j. MUHO 
15196/2014/ŽPSÚ/Kř ze dne 19. 1. 2015 a stanovisko č. j. MUHO/15605/2017 ze dne 6. 9. 2017 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů - závazné 
stanovisko orgánu obrany státu sp. zn. 2126-58308/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 8. 3. 2017 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – závazné stanovisko č. j. 
KHSPA1927/2015/HOK-Pce ze dne 15. 4. 2015 
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- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – závazné stanovisko č. j. HSPA-7-414/2015-Šk ze dne 
27. 5. 2015 

- Ministerstvo životního prostředí – závazné stanovisko č. j. MZP/2018/710/2680 ze dne 27. 8. 2018, 
sdělení č. j. 32365/ENV/15 ze dne 24. 5. 2015, sdělení č. j. 1313/550/15-Hr 54654/ENV/15 ze dne 4. 
8. 2015 

- Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha – závazné stanovisko zn. MP-SOP1961/16-2/Bn 
DUCR-59275/16/Bn ze dne 26. 9. 2016 

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PVZ/15/27720/Ka/0 ze dne 13. 6. 2016 a č. j. 
PVZ/14/32279/Ka/0 ze dne 29. 12. 2014  

- Lesy České republiky, s. p. – vyjádření č. j. LCR164/000303/2015 ze dne 20. 1. 2015 a vyjádření č. j. 
LCR953/002575/2015 ze dne 9. 6. 2015 

- Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl – vyjádření zn. SPU 457814/2016 
ze dne 12. 9. 2016 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – souhrnné stanovisko č. j. 2179/2016 – OŔ HKR 
ze dne 15. 9.2016  

- ČD – Telematika a.s. – souhrnné stanovisko zn. 06127/2018-O ze dne 4. 6. 2018 
- České dráhy, a.s. – stanovisko č. j. 10/2015 ze dne 3. 4. 2015 
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství sdělení č. j. KrÚ 

25354/2016 ze dne 13. 4. 2016, souhrnné stanovisko č. j. KrÚ 63133/2014OŽPZ/JI ze dne 15. 10. 
2014 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství č. j. ODSH-20575/2017-
Li ze dne 31. 3. 2017 

- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření zn. 263/TD/18 ze dne 23. 5. 2018 
- Obec Stradouň – vyjádření č. j. 7/2018 ze dne 21. 5. 2018, č. j. 7/2015 ze dne 4. 5. 2015 a č. j. 

11/2015 ze dne 11. 5. 2015 
- Obec Uhersko – vyjádření č. j. OU23052018 ze dne 23. 5. 2018 
- Městys Chroustovice – vyjádření zn. CHR 482/2018 ze dne 24. 5. 2018 
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. 5001503699 ze dne 12. 5. 2017 a vyjádření zn. 5001409770 ze dne 

8. 12. 2016 
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření zn. 0100941926 ze dne 18. 6. 2018 a vyjádření zn. 0100748029 ze 

dne 22. 5. 2017, souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 
zařízení zn. 1100294099 ze dne 25. 9. 2018 

- Telco Pro Services, a. s. - vyjádření zn. P1A1800010546 ze dne 14. 6. 2018  
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření č. j. 755619/16 ze dne 15. 11. 2018 a vyjádření 

zn. POS/120/2016 ze dne 28. 11. 2016 
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. 180525-121081546 ze dne 21. 6. 2018 
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. E22328/18 ze dne 14. 6. 2018, vyjádření zn. E22337/18 

ze dne 14. 6. 2018, vyjádření zn. E22336/18 ze dne 14. 6. 2018 
- České Radiokomunikace a. s. – vyjádření zn. UPST/OS/196477/2018 ze dne 18. 6. 2018 
- MERO ČR, a.s. – vyjádření č. j. 2018/000435/1 ze dne 21. 5. 2018 
- AmiCom Teplice s.r.o. – sdělení ze dne 12. 5. 2018-09-21 
- Elektrárny Opatovice, a.s. – vyjádření č. j. 12 – LI33-034 ze dne 29. 3 2017 
- ČEPS, a.s. – vyjádření zn. 597/18/KOC/Ro/3 ze dne 12. 6. 2018 
- NET4GAS, s.r.o. – vyjádření zn. 4495/18/OVP/N ze dne 22. 5. 2018 
- InfoTel, spol. s r. o. – vyjádření zn. E021772/16 ze dne 18. 5. 2018 

Byla předložena plná moc pro zastupování stavebníka v předmětném řízení zmocněncem. 

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
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. 

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním 
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, 
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protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že 
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. 

Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace 
nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není 
vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat a podmínky, které se netýkají staveb povolovaných v rámci tohoto 
rozhodnutí.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat 
v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí. 

V souladu s ustanovením § 184a odst. 3 stavebního zákona nebyl pro předmětnou stavbu dokládán 
souhlas vlastníka stavby nebo pozemku, jelikož je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě 
pro předmětný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění.  Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se v tomto případě jedná o veřejně 
prospěšnou stavbu. Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou ve vlastnictví žadatele a na částech 
pozemků, ke kterým žadatel získá právo smlouvou, nebo které budou vyvlastněny podle zákona 
č. 183/2006 Sb., odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákona o vyvlastnění), 
ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě provedené revize katastru v katastrálním území Opočno nad Loučnou obce Trusnov došlo dne 
23. 10. 2018 ke sloučení pozemkové parc. č. 167/7 do pozemkové parcely parc. č. 167/2 v katastrálním 
území Opočno nad Loučnou. 

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků 
řízení: 

Žadatel a stavebník - § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona (v souladu 
s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou): 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické 
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno - § 27 odst. 1 správního řádu, § 109 písm. c) 
stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních 
rukou): 

Kateřina Steinerová, nar. 11.1.1947, U Děkanky č.p. 1652/20, 140 00  Praha 4-Nusle 
Barbora Hrabalová, nar. 31.3.1951, Sýkorová č.p. 231, Zdiměřice, 252 42  Jesenice u Prahy 
Městys Chroustovice, IČO 00270202, náměstí Josefa Haška č.p. 93, 538 63  Chroustovice 
Martin Molnár, nar. 19.8.1965, Ráby č.p. 23, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
Martin Dostál, nar. 25.4.1971, Městec č.p. 84, 538 63  Chroustovice 
Chroustovická a.s., IČO 27479111, Chroustovice č.p. 226, 538 63  Chroustovice  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53  Pardubice 19 
MORAS akciová společnost, IČO 25252623, Smetanova č. p. 1, 533 72  Moravany  
Ing. Petr Novák, nar. 16.10.1945, Famfulíkova č.p. 1143/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Jana Nováková, nar. 6.1.1934, Evropská č.p. 1691/35, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Ing. Ivana Myšková, nar. 20.9.1941, Feřtekova č.p. 556/3, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81 
PaedDr. Lenka Koubková, nar. 22.8.1967, Na Kopečku č.p. 4, 533 75  Dolní Ředice 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Mgr. Ing.  Zdeněk Cvejn, nar. 27. 3. 1981, Husitská č. p. 322/5, Plotiště nad Labem, 503 01  Hradec 
Králové 16 
Jan Kučera, nar. 24.11.1930, Ostrov č.p. 6, 538 63  Chroustovice 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové 8 
Lenka Pochobradská, nar. 6.3.1977, Ostrov č.p. 75, 538 63  Chroustovice 
Josef Fořt, nar. 5.7.1952, Ostrov č.p. 14, 538 63  Chroustovice 
Jana Fořtová, nar. 10.2.1952, Ostrov č.p. 14, 538 63  Chroustovice 
Jaroslav Jirout, nar. 20.10.1958, V Dubovci č.p. 71, 533 72  Moravany u Holic 
Obec Ostrov, IČO 15054268, Ostrov č.p. 57, 538 63  Chroustovice 
František Vodvárka, nar. 7.4.1930, Opočno č.p. 32, Trusnov, 534 01  Holice v Čechách 
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Jiří Buriánek, nar. 27.9.1977, Opočno č.p. 39, Trusnov, 534 01  Holice v Čechách 
OJGAR, s.r.o., IČO 27404498, Křížová č.p. 1018/6, Smíchov, 150 00  Praha 5 
Ing. Jiří Glaser, nar. 29.12.1965, Platěnice č.p. 47, Moravany, 530 02  Pardubice 2 
Martin Zlesák, nar. 3.3.1965, Orebská č.p. 434, Svítkov, 530 06  Pardubice 6 
Pavel Zlesák, nar. 3.3.1965, Tylova č.p. 698, 560 02  Česká Třebová 2 
Danuše Zlesáková, nar. 18.12.1935, Kostnická č.p. 587, Svítkov, 530 06  Pardubice 6 
Jana Krokavcová, nar. 17.3.1961, Plk. B. Kohouta č.p. 805, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Ing. Jiří Zemek, nar. 11.3.1957, Vraclav č.p. 183, 565 42  Vraclav 
Obec Trusnov, IČO 00274429, Trusnov č.p. 62, 534 01  Holice v Čechách 
Miloslav Hašek, nar. 10.9.1967, Stradouň č.p. 10, 538 63  Chroustovice 
Eva Škorpíková, nar. 1.12.1953, Městec č.p. 42, 538 63  Chroustovice 
Jana Dalecká, nar. 1.12.1953, Rokycanova č.p. 654, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Tomáš Hermann, nar. 10.3.1993, Stradouň č.p. 80, 538 63  Chroustovice 
Jiří Fuksa, nar. 5.7.1940, Stradouň č.p. 42, 538 63  Chroustovice 
Jiří Fuksa, nar. 14.7.1966, T. G. Masaryka č.p. 930, 570 01  Litomyšl-Město 
Eva Hermannová, nar. 4.3.1970, Stradouň č.p. 80, 538 63  Chroustovice 
Jaroslav Haškovec, nar. 9.4.1953, Dušníky č.p. 102, 413 01  Roudnice nad Labem 
Soňa Hellerová, nar. 26.11.1947, Strážný vrch č.p. 1496/24, 408 01  Rumburk 1 
Olga Haškovcová, nar. 6.7.1953, Dušníky č.p. 102, 413 01  Roudnice nad Labem 
Bohuslava Šafránková, nar. 6.1.1958, Stradouň č.p. 16, 538 63  Chroustovice 

Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu - § 27 odst. 1 správního řádu, § 109 písm. d) stavebního 
zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou): 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  
Praha 414 
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  
Praha 515 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 
1-Nové Město 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č. p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
Městys Chroustovice, IČO 00270202, náměstí Josefa Haška č.p. 93, 538 63  Chroustovice 
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  
Hradec Králové 3 

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby 
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být 
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, § 109 písm e) a f) 
stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci řízení 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením 
§ 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou): 

parc. č. 166/20, 187/1, 187/2, 187/5, 187/6, 188/3, 473/14 v katastrálním území Turov nad Loučnou, parc. 
č. st. 86, 88, 90 a parc č. 254/4, 254/12, 391, 395/2, 396/2, 397, 407/2, 409/6, 409/7, 423/1, 423/2, 432, 
439/1, 439/2, 468/2, 470/2, 470/5, 478/1, 478/5, 500/1, 500/4, 500/5, 500/6, 500/7, 500/8, 500/9, 500/10, 
500/19, 501/3, 510/8, 511/4, 520/2, 521/5, 525/1, 530/1, 530/6, 533, 546/28, 546/30, 558/1, 573/24, 
573/37, 573/38, 573/41, 573/45, 573/47, 573/50, 573/56, 573/57, 573/58, 574/36 v katastrálním území 
Městec, par. č. 110, 111/2, 113/1, 113/2, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/24, 302/15, 313/3, 314, 316/1, 
316/5, 316/6, 316/9, 317/2, 317/5, 317/6, 399, 401/1, 401/2, 403, 410/3, 432/4, 432/6, 435, 436/1, 436/2, 
447/5, 447/6, 449, 514/19, 514/23, 514/27, 514/55, 514/56, 514/62, 514/63, 514/68, 514/70, 514/76, 
514/78, 514/79, 514/80, 514/83 v katastrálním území Ostrov, 147/7, 151/1, 151/2, 167/8, 168/1, 169/1, 
418/2, 418/8, 418/9, 418/10 v katastrálním území Opočno nad Loučnou, parc. č. 440/3, 440/4, 440/14, 
440/21, 440/23, 440/29, 443/6, 448, 449/1, 718/9, 718/10 v katastrálním území Stradouň. 
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V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány: 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody a jako orgán státní správy lesů 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán veřejné 
správy v oblasti odpadového hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – jako orgán státní památkové 
péče 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad 
Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad – jako orgán ochrany přírody, státní 
správy lesů, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství a státní památkové péče  
Městský úřad Holice, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - jako orgán státní správy na úseku požární ochrany  
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – jako státní orgán ochrany 
veřejného zdraví 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 
zájmů, IDDS 
Drážní úřad, sekce stavební 
Ministerstvo životního prostředí 

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání 
proti rozhodnutí odkladný účinek. 

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Při doručování veřejnou 
vyhláškou se rozhodnutí považuje za doručené patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. Do běhu 
lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.  

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. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím 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, 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. 

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního 
hospodářství). Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být veden stavební deník. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 

Ing. Ivo Rychnovský 
vedoucí Odboru životního prostředí 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 
 
Obdrží: 
SATRA,spol.s r.o., IDDS: bxisdg6 
Kateřina Steinerová, U Děkanky č.p. 1652/20, 140 00  Praha 4-Nusle 
Barbora Hrabalová, Sýkorová č.p. 231, Zdiměřice, 252 42  Jesenice u Prahy 
Městys Chroustovice, IDDS: zykb673 
Martin Molnár, Ráby č.p. 23, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
Martin Dostál, Městec č.p. 84, 538 63  Chroustovice 
Chroustovická a.s., IDDS: q4edej7 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
MORAS akciová společnost, IDDS: rhge9hi 
Ing. Petr Novák, Famfulíkova č.p. 1143/13, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Jana Nováková, Evropská č.p. 1691/35, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Ing. Ivana Myšková, Feřtekova č.p. 556/3, Praha 8-Bohnice, 181 00  Praha 81 
PaedDr. Lenka Koubková, Na Kopečku č.p. 4, 533 75  Dolní Ředice 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
Mgr.Ing. Zdeněk Cvejn, Husitská č.p. 322/5, Plotiště nad Labem, 503 01  Hradec Králové 16 
Jan Kučera, Ostrov č.p. 6, 538 63  Chroustovice 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Lenka Pochobradská, Ostrov č.p. 75, 538 63  Chroustovice 
Josef Fořt, Ostrov č.p. 14, 538 63  Chroustovice 
Jana Fořtová, Ostrov č.p. 14, 538 63  Chroustovice 
Jaroslav Jirout, V Dubovci č.p. 71, 533 72  Moravany u Holic 
Obec Ostrov, IDDS: puaa473 
František Vodvárka, Opočno č.p. 32, Trusnov, 534 01  Holice v Čechách 
Jiří Buriánek, Opočno č.p. 39, Trusnov, 534 01  Holice v Čechách 
OJGAR, s.r.o., IDDS: 2ucq5x9 
Ing. Jiří Glaser, Platěnice č.p. 47, Moravany, 530 02  Pardubice 2 
Martin Zlesák, Orebská č.p. 434, Svítkov, 530 06  Pardubice 6 
Pavel Zlesák, Tylova č.p. 698, 560 02  Česká Třebová 2 
Danuše Zlesáková, Kostnická č.p. 587, Svítkov, 530 06  Pardubice 6 
Jana Krokavcová, Plk. B. Kohouta č.p. 805, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Ing. Jiří Zemek, Vraclav č.p. 183, 565 42  Vraclav 
Obec Trusnov, IDDS: vkqazka 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
Miloslav Hašek, Stradouň č.p. 10, 538 63  Chroustovice 
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Eva Škorpíková, Městec č.p. 42, 538 63  Chroustovice 
Jana Dalecká, Rokycanova č.p. 654, Litomyšlské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto 
Tomáš Hermann, Stradouň č.p. 80, 538 63  Chroustovice 
Jiří Fuksa, Stradouň č.p. 42, 538 63  Chroustovice 
Jiří Fuksa, T. G. Masaryka č.p. 930, 570 01  Litomyšl-Město 
Eva Hermannová, Stradouň č.p. 80, 538 63  Chroustovice 
Jaroslav Haškovec, Dušníky č.p. 102, 413 01  Roudnice nad Labem 
Soňa Hellerová, Strážný vrch č.p. 1496/24, 408 01  Rumburk 1 
Olga Haškovcová, Dušníky č.p. 102, 413 01  Roudnice nad Labem 
Bohuslava Šafránková, Stradouň č.p. 16, 538 63  Chroustovice 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
ostatní veřejnou vyhláškou 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody a státní správy lesů 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán odpadového 
hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu 
a památkové péče – jako orgán státní památkové péče 
Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, IDDS: hwkbrgj – jako orgán ochrany 
přírody, státní správy lesů, odpadového hospodářství, státní památkové péče  
Městský úřad Holice, Odbor dopravy, IDDS: hwkbrgj – jako silniční správní úřad 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 
zájmů, IDDS: hjyaavk 
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
 
Pro vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka 
Úřad Městyse Chroustovice, IDDS: zykb673 
Obecní úřad Ostrov, IDDS: puaa473 
Obecní úřad Trusnov, IDDS: vkqazka 
Obecní úřad Moravany, IDDS: hitbcp4 
Obecní úřad Stradouň, IDDS: y64b7vt 
  
 


		2018-10-26T09:27:50+0200
	Ing. Ivo Rychnovský
	vedoucí




