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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí, kterou dne 10.12.2012 podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, (dále
jen "žadatel"),
kterého zastupuje IBR Consulting, s.r.o., IČO 25023446, Vaňurova č.p. 505, 460 01 Liberec 3,
podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
o 2 roky (ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí) platnost
územního rozhodnutí, které vydal Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast dne
11.01.2011 pod č.j. SÚ/00085/2011, č.spisu SÚ/03271/2010/Šm
na stavbu pod názvem:
Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov - - Provizorní napojení na silnici I/17
(dále jen "stavba").
- Umístěné na pozemcích:
parc. č. 111/1, 111/2, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 113/8, 113/9, 113/10, 113/11, 113/12,
113/13, 113/14, 113/15, 113/16, 113/17, 114/1, 114/6, 115/14, 116, 123/2, 123/3, 124/1, 125/1, 349/2,
360/1, 360/10, 363, 364/1, 364/2, 367/1, 373, 374/1, 380/1, 380/2, 394, 396, 399, 400, 401/1, 401/2, 403,
404, 410/1, 410/3, 410/5, 410/6, 410/7, 432, 435, 436/1, 436/2, 438, 439/2, 444, 452 v katastrálním území
a obci Ostrov, parc. č. 440/1, 440/2, 440/5, 440/7, 440/17, 440/22, 440/23, 440/24, 718/1, 718/9, 718/10 v
katastrálním území a obci Stradouň, parc. č. 152, 154, 167/2, 167/7, 168/1, 168/2, 373, 382, 383 v
katastrálním území Opočno nad Loučnou a obec Trusnov,
včetně vzniklého ochranného silničního pásma (dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) okolo silnice na výše uvedených pozemích a dále na
pozemcích parc. č. 449, 351/1, 351/2, 362, 361, 360/7, 360/6, 359, 381, 386, 387, 393 v katastrálním
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území a obci Ostrov, parc. č. 440/29, 449/1, 440/3 v katastrálním území a obci Stradouň, parc. č. 169/1,
154 v katastrálním území Opočno nad Loučnou a obec Trusnov.
Stavba obsahuje zejména:
Rychlostní silnice 35 Časy - Ostrov - stavba trvalá. Jedná se o umístění silnice v návrhové kategorii R
25,5/120/120 s volnou šířkou komunikace 25,5 m, délky 1,2 km. Začátek stavby navazuje v km 30,300 na
předchozí část stavby R35 Časy – Ostrov, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem
Holice dne 30.11.2010 pod č.j. MUHO 8760/2010/ŽPSÚ/Se.
Provizorní připojení silnice I/17 - stavba dočasná do doby uvedení do provozu stavby rychlostní silnice
R35 Ostrov - Vysoké Mýto. V km 31,300 silnice R35 je navrženo provizorní připojení na silnici I/17 v
návrhové kategorii S 9,5/70 o volné šířce komunikace 9,5 m, délky 0,852 km.
Součástí stavby budou dále stavby trvalé jako například výstavba křižovatky, přeložka místní
komunikace, stavby přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů, vegetační úpravy.
Výškové rozdíly v umístění silnice oproti stávajícímu terénu jsou cca 6,5 m, násypy max. výšky 8 m a
zářezy až 5 m.
- Určení prostorového řešení stavby:
Dle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ověřené při územním řízení vypracované firmou
Valberk, spol. s r.o. pod zak. číslem 09-LI33-018 a ověřené Ing. Ladislavem Šimkem, ČKAIT 0500879,
včetně vytyčovacích bodů dle JTSK.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56,

Nusle,

140

00

Praha

4

Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že
termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, a je projednávána změna umístění stavby rychlostní
silnice o doplnění odpočívky v km 24-25 v k.ú. Dolní Roveň a nemůže být dosud požádáno o vydání
stavebního povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Ostrov, Obec Trusnov, Obec Stradouň, Aleš Levinský, Magdalena Levinská, Eva Pitrová, Ing.
Jiří Roček (Roudnice), Ing. Jiří Roček (Nový Hradec Králové), Ing. Ivo Roček, Jiří Solil, Jarmila
Štěničková, Marie Kykalová, Josef Štěnička, Josef Rázek, Josef Kykal, Julius Lehoťan, Nina
Lehoťanová, Hana Pešková, OJGAR, s.r.o., Josef Štěnička, Pozemkový fond České republiky,
Danuška Nováková, Josef Fořt, Jana Fořtová, Ing. Ivana Myšková, Ing. Petr Novák, Jana Nováková,
Alena Zemanová, Město Opočno – opatrovník pro neznámé osoby po Janu Charvátovi, Marii
Charvátovové, Matěji Šretrovi, Anně Šretrové, Václavu Jílekovi, Marii Jílkové, Janu Tesařovi),
MORAS akciová společnost, Irena Šťastná, Josef Jílek, Vlastimil Buriánek, František Vodvárka,
Miluška Zemková, Ivana Zemková, Jana Krokavcová, Ing. Martin Zlesák, Pavel Zlesák, Danuše
Zlesáková, Jan Tesař, Ing. Jiří Glaser, Květa Rusnáková, Marie Petrovská, František Jiráský, Miloslav
Hašek, Miluška Baroňová, Jana Bartoňová, Miluška Jiroutová, Jaroslava Menclová, Josef Fuksa, Jiří
Fuksa (Stradouň), Jana Dalecká, Eva Škorpíková, Jiří Fuksa (Litomyšl), Eva Hermannová, Bohuslava
Šafránková, Ing. Olga Haškovcová, Jaroslava Marešová, Olga Levínská, Ivo Mareš, Telefónica O2
Czech Republic, a.s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, VČP Net s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s.
Pardubický kraj, Městys Chroustovice , Vlasta Tillerová, Alena Šedivá, Josef Vít, Jaroslav Škorpík,
Zdeněk Škorpík, Jaroslav Jirout, Jan Kučera Jaroslav Vejvody, Mirslav Vejvoda,, Marie Vejvodová,
Marcela Ciglar Marasovič, Marie Kykalová, Josef Kykal, Lenka Kropáčková, Jaroslava Vodvárková,
Luboš Konárek, Bohuslava Rejfová, Jaromír Jirsák, Miloslav Jirsák, Marie Jirsáková, Olga
Korečková.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Nikdo z veřejnosti neuplatnil žádné připomínky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili. K řízení vydala vyjádření Česká geologická služba, útvar Geofond, Kostelní 26, P7, Klárov
131/3, 118 21 Praha1, obsahující informaci, že v zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní
ložiska nerostných surovin a ani se zde nenachází žádné území s předpokládaným výskytem ložiska.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému,
oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu
Městského úřadu Chrast, odboru výstavby a životního prostředí.
Za den oznámení se považuje patnáctý den od vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního
orgánu (MěÚ Chrast) dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
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.
Rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost
2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li
z povahy věci k jejich konzumaci.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jiřina Šmejdová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce v obci Ostrov, obci Stradouň, Obci Trusnov a
městě Chrast po dobu 15 dnů a občané budou vyrozuměni o tomto opatření způsobem obvyklým (tímto
žádáme Obecní úřad Ostrov, Obecní úřad Stradouň a Obecní úřad Trusnov a Městský úřad Chrast o
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a o zveřejnění na internetu dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb.) a
zároveň žádáme o zpětné zaslání stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží
účastníci (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
IBR Consulting, s.r.o., IDDS: i2gbcjm
Obec Ostrov, IDDS: puaa473
Obec Trusnov, IDDS: vkqazka
Obec Stradouň, IDDS: y64b7vt
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Účastníkům řízení se dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona: vlastníkům pozemků nebo stavby na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo těm, kdo mají jiné věcné právo k pozemku nebo
stavbě a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osobám, o kterých tak stanoví právní předpis se toto
opatření doručuje podle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1 správního
řádu vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Chrast, Obecního úřadu Ostrov, Stradouň a Trutnov po
dobu 15 dnů.
dotčené správní úřady
Městský úřad Vysoké Mýto, IDDS: 47jbpbt
(všem dotčeným orgánům tj. odborům mající v dikci - dopravu, životní prostředí, přírodní prostředí,
ekologie prostředí, lesy, vodní hospodářství, odpady, ovzduší, územní plánování a regionální rozvoje,
stavební řád, památkovou péči)
Městský úřad Holice, IDDS: hwkbrgj
(všem dotčeným orgánům tj. odborům mající v dikci - dopravu, životní prostředí, přírodní prostředí,
ekologie prostředí, lesy, vodní hospodářství, odpady, ovzduší, územní plánování a regionální rozvoje,
stavební řád, památkovou péči)
Městský úřad Chrudim, IDDS: 3y8b2pi
(všem dotčeným orgánům tj. odborům mající v dikci - dopravu, životní prostředí, přírodní prostředí,
ekologie prostředí, lesy, vodní hospodářství, odpady, ovzduší, územní plánování a regionální rozvoje,
stavební řád, památkovou péči)
Česká geologická služba - Geofond, IDDS: k2fabc5
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj, IDDS: 8sgefgc
Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Hradec Králové, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp
Krajský úřad Pardubického kraje, IDDS: z28bwu9
odbor životního prostředí a zemědělství,
odbor dopravy, silničního hospodářství a investic
odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86
(územní pracoviště Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
(územní odbor Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32
(dopravní inspektorát Chrudim, Ústí nad Orlicí, Pardubice)
Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: btiaege
Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého č.p.
1899, 530 12 Pardubice 12
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Pardubický kraj, Náměstí Republiky č.p. 12, 530 02
Pardubice, IDDS: hq2aev4
K vyvěšení obdrží
Městský úřad Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Obec Ostrov, IDDS: puaa473
Obec Trusnov, IDDS: vkqazka
Obec Stradouň, IDDS: y64b7vt
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