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Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Číslo jednací:
KrÚ 45287/2021
Spisová značka: SpKrÚ 11714/2021 ODSH OSH
Datum:

07.06.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
ÚČASTNÍKOVI ŘÍZENÍ, JEMUŽ SE OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ NEPODAŘILO DORUČIT
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4,
které zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 463 47 488, Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
(dále jen "žadatel") podal dne 3.2.2021 žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění
stavby:
„I/35 STARÉ MĚSTO, PŘIPOJENÍ NA D35“
(dále jen „stavba“) v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy:
na pozemku st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří); na pozemku parc.č.50 (trvalý travní
porost), 59/1 (trvalý travní porost), 59/3 (zahrada), 60/3 (zahrada), 60/4 (zahrada), 60/9 (zahrada), 63 (orná
půda), 66 (orná půda), 257/1 (orná půda), 257/3 (orná půda), 258/3 (ostatní plocha - silnice), 287/1 (ostatní
plocha - silnice), 305/6 (trvalý travní porost), 307 (lesní pozemek), 309/7 (ostatní plocha - silnice), 309/8
(ostatní plocha - silnice), 309/11 (orná půda), 309/12 (orná půda), 309/13 (orná půda), 309/14 (ostatní plocha
- silnice), 309/15 (ostatní plocha - silnice), 309/16 (ostatní plocha – jiná plocha), 309/17 (ostatní plocha silnice), 309/18 (ostatní plocha – jiná plocha), 309/19 (ostatní plocha – jiná plocha), 310 (trvalý travní porost),
311 (zahrada), 312 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 313 (ostatní plocha - silnice), 314 (ostatní plocha silnice), 315 (zahrada), 316/1 (trvalý travní porost), 317 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 318 (orná
půda), 319 (lesní pozemek), 320 (ostatní plocha – manipulační plocha), 322 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 324/3 (trvalý travní porost), 324/6 (ostatní plocha - silnice), 324/7 (ostatní plocha – jiná plocha),
324/8 (ostatní plocha - silnice), 324/9 (ostatní plocha - silnice), 324/10 (ostatní plocha - silnice), 324/11
(ostatní plocha - silnice), 324/13 (ostatní plocha - silnice), 324/14 (trvalý travní porost), 324/15 (trvalý travní
porost), 324/16 (ostatní plocha – jiná plocha), 324/17 (ostatní plocha – jiná plocha), 324/19 (ostatní plocha silnice), 324/20 (ostatní plocha - silnice), 324/21 (ostatní plocha - silnice), 324/22 (ostatní plocha - silnice),
324/25 (orná půda), 324/26 (orná půda), 324/27 (orná půda), 324/28 (orná půda), 324/29 (orná půda), 324/30
(orná půda), 329 (lesní pozemek), 331 (ostatní plocha - silnice), 332 (lesní pozemek), 333 (lesní pozemek),
334 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 336 (ostatní plocha - silnice), 338 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 342 (ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním území Borušov;
na pozemku parc. č. 1112 (ostatní plocha - silnice), 1133 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1149 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 1180 (orná půda), 1182 (ostatní plocha – neplodná půda), 1183 (trvalý travní
porost), 1184 (trvalý travní porost), 1185 (trvalý travní porost), 1186 (trvalý travní porost), 1187 (trvalý travní
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porost), 1188 (ostatní plocha – jiná plocha), 1189 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1199 (trvalý travní
porost), 1200 (orná půda), 1206 (trvalý travní porost), 1208 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1209/1
(orná půda), 1209/2 (orná půda), 1209/3 (orná půda), 1210 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené
nebo upravené), 1211 (orná půda), 1213 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1214 (ostatní plocha – jiná
plocha), 1215 (trvalý travní porost), 1220 (orná půda), 1221 (orná půda), 1222 (trvalý travní porost), 1223
(orná půda), 1224 (trvalý travní porost), 1225 (orná půda), 1226 (orná půda), 1229 (orná půda), 1230 (orná
půda), 1231 (orná půda), 1232 (orná půda), 1233 (orná půda), 1234 (orná půda), 1236 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), 1237 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1238 (trvalý travní porost), 1239 (orná
půda), 1242 (orná půda), 1243 (trvalý travní porost), 1244 (orná půda), 1245 (orná půda), 1251 (orná půda),
1252 (orná půda), 1261 (orná půda), 1262 (orná půda), 1265 (orná půda), 1281 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové;
na pozemku parc. č. 2150 (orná půda), 2164 (trvalý travní porost), 2165 (orná půda), 2173 (trvalý travní
porost), 2174 (trvalý travní porost), 2175 (ostatní plocha – jiná plocha), 2176 (lesní pozemek), 2187 (ostatní
plocha – jiná plocha), 2188 (orná půda), 2189 (trvalý travní porost), 2190 (trvalý travní porost), 2202 (orná
půda), 2205 (lesní pozemek), 2206/1 (lesní pozemek), 2206/2 (lesní pozemek), 2208 (trvalý travní porost),
2209 (lesní pozemek), 2211 (ostatní plocha – jiná plocha), 2212 (lesní pozemek), 2486 (lesní pozemek), 2487
(trvalý travní porost), 2488 (ostatní plocha – jiná plocha), 2489 (ostatní plocha – jiná plocha), 2490 (ostatní
plocha – jiná plocha), 2491 (ostatní plocha – jiná plocha), 2682 (ostatní plocha - silnice), 2683 (ostatní plocha
- silnice), 2684 (ostatní plocha – jiná plocha), 2685 (ostatní plocha - silnice), 2686 (vodní plocha – koryto
vodního toku přirozené nebo upravené), 2687 (ostatní plocha - silnice), 2688 (ostatní plocha - silnice), 2689
(ostatní plocha - silnice), 2690 (ostatní plocha - silnice), 2691 (ostatní plocha - silnice), 2692 (ostatní plocha silnice), 2693 (ostatní plocha – jiná plocha), 2694 (ostatní plocha - silnice), 2695 (ostatní plocha - silnice),
2696 (ostatní plocha – jiná plocha), 2697 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2698 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), 2699 (ostatní plocha – jiná plocha), 2700 (ostatní plocha - silnice), 2701 (ostatní plocha
- silnice), 2702 (ostatní plocha – jiná plocha), 2704 (ostatní plocha – jiná plocha), 2706 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), 2711 (ostatní plocha - silnice), 2712 (ostatní plocha - silnice), 2713 (ostatní plocha silnice), 2714 (ostatní plocha – jiná plocha), 2715 (ostatní plocha - silnice), 2716 (ostatní plocha - silnice),
2718 (ostatní plocha - silnice), 2719 (ostatní plocha - silnice) v katastrálním území Gruna.
Stavba obsahuje :
Druh a účel umisťované stavby:
- Novostavba veřejné dopravní infrastruktury – propojení plánované dálnice D35 (v km 91,526) se
stávající silnicí I/35.
- Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury určenou k rozvoji území obcí, kraje a
státu, vymezenou ve vydaných územně plánovacích dokumentacích (ZÚR Pardubického kraje a
územní plány obcí Dětřichov u Moravské Třebové, Gruna a Borušov), pro kterou lze ve smyslu
ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona odejmout či omezit práva k pozemkům a
stavbám, potřebná pro její uskutečnění.
Členění stavby na objekty:
000 OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
SO 020 Příprava území
100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SO 101 I/35 přivaděč
SO 102 Úprava stávající I/35
SO 110 Napojení na silnici I/35
SO 120 Přeložka silnice III/36820 v km 2,100
SO 121 Přeložka silnice III/36820 (napojení na I/35)
SO 122 Přeložka silnice III/31519 (napojení na III/36820)
SO 123 Napojení plochy pro autobusovou zastávku
SO 140 Sjezd k RN v km 0,750
SO 141 Sjezd k RN v km 1,400
SO 150 Úprava stávající polní cesty v km 0,750
SO 151 Úprava stávající polní cesty v km 1,390
SO 152 Úprava stávajících polních cest podél Bílého potoka
SO 153 Přístupy na pozemky v KÚ Dětřichov u Moravské Třebové
SO 154 Přístupy na pozemky v KÚ Borušov
SO 155 Přístupy na pozemky v KÚ Gruna
SO 170 Provizorní komunikace
SO 180 Přechodné dopravní značení na silnici I/35
SO 181 Přechodné dopravní značení na ostatních komunikacích
SO 190 Definitivní dopravní značení na přivaděči a I/35
SO 191 Definitivní dopravní značení na ostatních komunikacích
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200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
SO 201 Most na přivaděči I/35 přes polní cesty a Bílý potok v km 0,400
SO 202 Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 0,750
SO 203 Most na přivaděči I/35 přes polní cestu v km 1,390
SO 220 Most na silnici III/36820 přes přivaděč I/35 v km 2,100
SO 240 Most na silnici III/36820 přes Borušovský potok v km 0,090
300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
SO 340 Retenční nádrž v km 0,750
SO 341 Retenční nádrž v km 1,400
SO 360 Přeložka vodovodů
SO 380 Oprava meliorací
400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
(SO 410 Přeložka venkovního vedení VN (ČEZ) - km 1,03 až 1,83 ČEZ distribuce a.s.) - objekt není
náplní této dokumentace, je řešen samostatně
SO 460 Přeložka kabelů CETIN podél sil. I/35 a III/36820
SO 490 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS (Borušov)
SO 491 Systém DIS-SOS - kabelové vedení
SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy
SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 495 Systém DIS-SOS – meteostanice
SO 496 Systém DIS-SOS - automatické sčítače
SO 497 Systém DIS-SOS - kamerový dohled
SO 498 Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD
SO 499 Dálniční informační systém DIS
500 PLYNOVODY
SO 510 Přeložka VTL plynovodu DN350
800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
SO 801 Vegetační úpravy
SO 830 Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 831 Rekultivace ploch stávajících komunikací
SO 860 Ochranné oplocení
Pro stavbu bylo vydáno Městským úřadem Moravská Třebová, Odborem výstavby a územního plánování dne
29.4.2019 pod sp.zn.: S MUMT 02367/2019-OVUP1 územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne
11.6.2019. Platnost územního rozhodnutí byla v souladu s § 93 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
stanovena na 2 roky ode dne nabytí právní moci. Od doby vydání výše uvedeného územního rozhodnutí byly
provedeny v dotčených katastrálních územích pozemkové úpravy - došlo ke změnám v číslování pozemků
v dotčeném území, rozsah stavby zůstal beze změn oproti vydanému územnímu rozhodnutí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. V souladu s § 93
odst.3 stavebního zákona se podáním žádosti běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti opatřením ze dne
9.2.2021 pod č.j. KrÚ 12854/2021 vyzval žadatele k doplnění podkladů žádosti a současně řízení usnesením
přerušil do 30.4.2021. Žádost byla postupně doplněna do 27.4.2021.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a
dopravní obslužnosti (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona a v souladu s § 2e odst. 1 zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších
předpisů, opatřením ze dne 10.5.2021 pod č.j. KrÚ 13180/2021 oznámil podle § 87 odst. 1 a v souladu s § 93
odst.3 stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům řízení zahájení řízení o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová, Odboru výstavby a územního plánování ze dne
29.4.2019 pod sp.zn.: S MUMT 02367/2019-OVUP1, a to o 2 roky. Důvodem podání žádosti je časová
náročnost přípravy dalšího stupně projektové dokumentace a nedostatek potřebných finančních prostředků,
které jsou přidělovány Státním fondem dopravní infrastruktury.
Stavební úřad stanovil lhůtu 15 dnů od obdržení tohoto oznámení pro uplatnění námitek účastníků řízení a
závazných stanovisek dotčených orgánů. Současně stavební úřad účastníkům řízení sdělil v souladu s § 36
odst.3 správního řádu, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a případně se k nim vyjádřit ve
lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení
s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu (tzn. řízení s více než 30 účastníky), doručoval stavební
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úřad veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení doručil stavební úřad v souladu s ustanovením § 87
odst.3 stavebního zákona - účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 písm.a), písm.b) a § 85 odst.2 písm. a)
stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 písm. b)
stavebního zákona veřejnou vyhláškou, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků.
Stavební úřad mezi účastníky řízení zahrnul Žanetu Hudrikovou, nar. 23.1.1994, trvale bytem Horní
791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, jako účastníka řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
(dle aktuálního listu vlastnictví LV č. 168 pro obec Dětřichov u Moravské Třebové se jedná o
spoluvlastníka dotčených pozemků parc.č.1225 a parc.č.1238 v katastrálním území Dětřichov u
Moravské Třebové – podílu ¾). Písemnost – oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí ze dne 10.5.2021 pod č.j.KrÚ 13180/2021 byla poštou vrácena s tím, že na
uvedené adrese trvalého pobytu sídlí pouze městský úřad, kde adresát nemá schránku. Stavební úřad
si v centrálním registru obyvatel ověřil, že adresát nemá nahlášenu informaci o doručovací adrese.
Stavební úřad tedy dále postupuje v souladu s § 2 odst.5 liniového zákona - dotčeným vlastníkům,
jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se doručuje veřejnou vyhláškou.
Stavební úřad oznamuje podle § 87 odst. 1 a v souladu s § 93 odst.3 stavebního zákona účastníkovi
řízení (kterému se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit) zahájení řízení o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí, a to o 2 roky – veřejnou vyhláškou. Účastník řízení může uplatnit své
námitky nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení. K později uplatněným námitkám nebude
přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet v kanceláři č. C321 Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti na adrese
Komenského náměstí 120, Pardubice (v úřední dny pondělí a středa od 8,00 – 11,00 hod. a od 13,00 - 17,00
hod., popřípadě na základě telefonické domluvy na tel. č. 466 026 162 nebo na tel.č. 724 496 010 i v jiný
dohodnutý termín).
V souladu se zněním § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) má nový účastník územního řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se
k nim. Se všemi podklady bude možné se seznámit a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů od
uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Tato lhůta již neslouží k podání námitek.
Poučení:
Dle § 89 odst. 2 stavebního zákona - k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona – účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah
stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona - obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů
obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,
jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,
může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
Dle § 93 odst.3 stavebního zákona – na řízení o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí se vztahují
přiměřeně ustanovení o územním řízení.
Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „liniový zákon“). V souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o zahájení
řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze
žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům
řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3
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stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro
požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku
či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou
vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro
uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo
omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu
dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro
stanovený účel“. Dle § 17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů - dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou
veřejně prospěšné.

otisk úředního razítka
Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Obdrží:
účastník řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterému se nepodařilo oznámení o zahájení
doručit (doručení veřejnou vyhláškou) :
Žaneta Hudriková, trvale bytem Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava - spoluvlastník dotčených
pozemků parc.č.1225 a parc.č.1238 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové (podílu ¾)
Na vědomí :
Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
k vyvěšení na úřední desce :
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Obecní úřad Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová
Obecní úřad Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová
Obecní úřad Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad
Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství a dopravní obslužnosti s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní
účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

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

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Příloha :
- situační výkres
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Pro úplnost uvádí stavební úřad výčet všech účastníků řízení a dotčených orgánů, kterým bylo
doručováno oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 10.5.2021
pod č.j.KrÚ 13180/2021:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel (doručenky) :
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje Dopravoprojekt
Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno (Ředitelství silnic a dálnic ČR je současně účastník řízení
podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona)
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn (doručenky) :
Obec Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a)
stavebního zákona)
Obec Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 57101 Moravská Třebová
(současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona)
Obec Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová (současně účastník řízení podle § 85 odst.2 písm. a)
stavebního zákona)
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo
stavbě (doručenky) :
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
Pardubický kraj, zast. odborem majetkovým, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Vlasta Konderlová, Nýdek 24, 739 95 Bystřice nad Olší
Marie Spáčilová, Na Výsluní 842, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
AGRONA Staré Město, a.s., Staré Město 5, 569 32 Staré Město
ASB CZ s.r.o., Dětřichov u Moravské Třebové 100, 571 01 Moravská Třebová
OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., Borušov 1, 571 01 Moravská Třebová
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, Wolkerova alej 171/14, Město, 568 02 Svitavy
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 98/4, Brno – město, 602 00 Brno
Martin Driml, Třebařov 186, 569 33 Třebařov
Petr Kudla, Nejedlého 1480/8, Předměstí, 568 02 Svitavy
Stanislav Dobrozemský, Slatina 9, 569 43 Jevíčko
Antonín Musil, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
JUDr. Radomír Linkenseder, Sadová 1027/72, 678 01 Blansko
MONSTA Brno, spol. s r.o., Kaštanová 614/141b, Horní Heršpice, 617 00 Brno
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Ing. Jan Matějka, Skuherského 1327/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice
Irena Rozsypalová, Tatenice 195, 561 31 Tatenice
Radek Tatíček, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová
Zdeněk Hédl, Linhartice 174, 571 01 Moravská Třebová
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Jaroslav Hofman, Dětřichov u Moravské Třebové 31, 571 01 Moravská Třebová
Anežka Hofmanová, Dětřichov u Moravské Třebové 31, 571 01 Moravská Třebová
František Zbytovský, Dětřichov u Moravské Třebové 68, 571 01 Moravská Třebová
Jiří Kvapil, Dětřichov u Moravské Třebové 25, 571 01 Moravská Třebová
Tomáš Novotný, Dětřichov u Moravské Třebové 64, 571 01 Moravská Třebová
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Ing. Pavel Adamec, Dětřichov u Moravské Třebové 98, 571 01 Moravská Třebová
Jiří Adamec, Dětřichov u Moravské Třebové 94, 571 01 Moravská Třebová
Libuše Žáková, Dětřichov u Moravské Třebové 21, 571 01 Moravská Třebová
Helena Krejzková, Dětřichov u Moravské Třebové 87, 571 01 Moravská Třebová
Pavel Mičín, Jahodová 1330/77, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Žaneta Hudriková, Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
Iva Hudriková, Zimmlerova 3002/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Josef Dokoupil, Sušice 53, 571 01 Moravská Třebová
Pavel Buriánek, Staré Město 224, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
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Alena Haluzová, Jinačovice 152, 664 34 Kuřim
Mgr. Jaroslav Jarůšek, Tyršova 1068/27, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
Ing. Milan Holý, Habánská 32/1, 696 01 Rohatec
Věra Slabinová, Dukelská třída 1177/59b, Husovice, 614 00 Brno
Tomáš Janák, Martinice 11, 594 01 Velké Meziříčí
Ivana Janáková, Martinice 11, 594 01 Velké Meziříčí
Iveta Kuncová, Dětřichov u Moravské Třebové 4, 571 01 Moravská Třebová
Zdeněk Krones, Borušov 53, 571 01 Moravská Třebová
Jaroslav Holý, Ke Koupališti 523/20, 789 83 Loštice
Jiří Štefka, Dětřichov u Moravské Třebové 79, 571 01 Moravská Třebová
Vlastislav Štefka, Mokrá 308, 664 04 Mokrá - Horákov
Pavel Halva, Dětřichov u Moravské Třebové 47, 571 01 Moravská Třebová
Josef Skalník, Dětřichov u Moravské Třebové 8, 571 01 Moravská Třebová
Vít Šimeček, Staré Město 3, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
Ing. Jiří Konečný, Staré Město 185, 569 32 Staré Město u Moravské Třebové
Ing. Karel Pantůček, Šmilovského 323/20, Slatina, 627 00 Brno
Ing. Tomáš Pantůček, Foltýnova 1026/14, Bystrc, 635 00 Brno
Bc. Alena Homolová, Langrova 829/29, Slatina, 627 00 Brno
Roman Zezula, Svojanov 7, Borušov, 571 01 Moravská Třebová
AGRO Mouřenín s.r.o., náměstí Míru 133/70, Město, 568 02 Svitavy
VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
neznámý účastník řízení podle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou
v souladu s § 2 odst.5 liniového zákona) :
Vlasta Stará, adresa i rodné číslo neznámé (věcné právo k pozemkům parc.č.1185 a parc.č.1262 v k.ú.
Dětřichov u Moravské Třebové, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn)
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno; v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou) :
pozemky parc.č. 72/5, 286/1, 309/10, 309/63, 316/2, 324/23, 324/24, 330 v katastrálním území Borušov;
pozemky st.p.123, parc.č.1166, 1170, 1190, 1191, 1198, 1207, 1212, 1216, 1217, 1227, 1260 v katastrálním
území Dětřichov u Moravské Třebové;
pozemky parc.č.2195, 2703 v katastrálním území Gruna.
dotčené orgány (doručenky):
Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská
Třebová
Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29,
571 01 Moravská Třebová
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11
Pardubice
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Milady
Horákové 375/12, 568 02 Svitavy
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova
1907/2, 568 14 Svitavy
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
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Současně bylo oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 10.5.2021
pod č.j. KrÚ 13180/2021 vyvěšeno na úředních deskách Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice; Obecního úřadu Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová; Obecního
úřadu Dětřichov u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové 82, 57101 Moravská Třebová a
Obecního úřadu Gruna, Gruna 66, 571 01 Moravská Třebová, po dobu 15 dnů a současně zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

oprávněná úřední osoba Iveta Hanušová
466026162
iveta.hanusova@pardubickykraj.cz
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