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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ 

 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha, které je zastoupeno 

AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů 1275, 140 00  Praha 

(dále jen "žadatel") podal dne 28.7.2022 žádost o vydání stavebního  povolení na stavbu: 

D35 Džbánov-Litomyšl 

 

SO 06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou 

SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. Řídký 

SO 06-385 - Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle 

SO 06-803 Retenčně  vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle 

SO 06-804- Retenčně vsakovací vegetační pásy k.ú. Tržek u Litomyšle 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 595/1, 609/1, 609/2, 615/1, 647, 777/2, 850/8, 850/13, 850/15, 850/16, 

850/17, 850/18, 850/19, 850/20, 850/21, 850/22, 850/23, 850/24, 850/25, 850/29, 850/35, 850/39 v katastrálním 

území Bohuňovice u Litomyšle, parc. č. 431/3, 762/86 v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 

297/2, 300/1, 302/3, 305/1, 353/1, 480, 485, 486, 787/7, 868/4, 868/5, 868/8, 868/9, 868/12, 868/13, 868/14, 

868/15 v katastrálním území Řídký, parc. č. 360/1, 360/3, 360/4, 360/8, 360/9, 360/10, 360/11, 360/12, 360/13, 

360/14, 360/15, 360/17, 360/18 v katastrálním území Tržek u Litomyšle. Uvedeným dnem bylo zahájeno  

stavební řízení (dále jen "stavební řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

SO 06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou: Stavební objekt "06-383   Úprava meliorací na 

k.ú. Cerekvice nad Loučnou" je tvořen jednou trasou melioračního potrubí a trasa plynule navazuje na "06-SO 

384   Úprava meliorací na k.ú. Řídký" v km 50,175 hlavní silniční trasy. Meliorace je zaústěná výústním čelním 

objektem do příkopu účelové komunikace SO 157.1, odkud drenážní vody odtékají až do "SO 06-312 Přeložka 

přítoku Končínského potoka". Trasa meliorace za výústním objektem podchází pod polní cestou SO 156 a dále 

vede podél účelové komunikace SO 158.1. Trasa meliorace je od navazujícího úseku SO 384 zahloubena více (1,2   

1,4 m pod terénem) z důvodu bezproblémového zaústění do příkopu a dostatečného krytí pod polní cestou SO 

156. Na trase je navržena 1 (383-Š2) betonová drenážní šachta DN800 vyvýšená 0,5 m nad terén, opatřená 

betonovou studniční skruží a označen ochranným tyčovým znakem. Dále je na trase navržena jedna revizní 

vstupní šachta DN1000 (383-Š1) na plném potrubí. Revizní vstupní šachta je umístěna v místě, kde meliorace 

podchází v plném plastovém potrubí pod účelovou komunikací. Celková délka potrubí daného stavebního objektu 

je 79,62 m. Z toho 18,02 m je plné plastové potrubí DN250. Plastové drenážní potrubí perforované DN 150 v 

kruhové výseči 220° je navrženo v délce 61,60 m. 

SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. Řídký:  Trasa vede podél účelové komunikace SO 158.1 až do poslední 

šachty (384-Š6) . Z důvodu reliéfu terénu a výškových možností zaústění do příkopu je meliorace vedena cca 1-

1,2 m pod terénem. (kopíruje terén). V těchto hloubkách je předpoklad napojení přerušených drenážních per na 

navrženou melioraci. Na trase jsou navrženy celkem 4 (384-Š3   384-Š6) betonové drenážní šachty DN800 
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vyvýšené 0,5 m nad terén, opatřené betonovými studničními skružemi a označeny ochranným tyčovým znakem. 

Celková délka plastového drenážního potrubí perforovaného DN 150 v kruhové výseči 220° daného stavebního 

objektu je 358,65 m. 

SO 06-385 - Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle: Stavební objekt "06-385   Úprava meliorací na 

k.ú. Bohuňovice u Litomyšle" je tvořen jednou trasou melioračního potrubí. Meliorace je zaústěna do silničního 

příkopu mezi hlavní trasou a "SO 06-159.1 Účelová komunikace v km 52,000 D35 vlevo" přes výústní objekt v 

blízkosti trubního propustku v km 51,590. Dále trasa podchází účelovou komunikaci, podél které je vedena až do 

poslední šachty (385-Š4). Z důvodu reliéfu terénu a výškových možností zaústění do příkopu je meliorace vedena 

cca 1 m pod terénem. (kopíruje terén). V těchto hloubkách je předpoklad napojení přerušených drenážních per na 

navrženou melioraci. Na trase jsou navrženy celkem 3 (385-Š2   385-Š4) betonové drenážní šachty DN800 

vyvýšené 0,5 m nad terén, opatřené betonovými studničními skružemi a označeny ochranným tyčovým znakem. 

Dále je na trase navržena jedna revizní vstupní šachta DN1000 (385-Š1) na plném potrubí. Revizní vstupní šachta 

je umístěna v místě, kde meliorace podchází v plném plastovém potrubí pod účelovou komunikací. Celková délka 

potrubí daného stavebního objektu je 191,35 m. Z toho 11,90 m je plné plastové potrubí DN250.  Plastové 

drenážní potrubí perforované DN 150 v kruhové výseči 220° je navrženo v délce 179,45 m. 

SO 06-803 Retenčně  vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle a SO 06-804- Retenčně 

vsakovací vegetační pásy k.ú. Tržek u Litomyšle: Terénní hrázky jsou navrženy jako protierozní příkopy s 

funkcí retenční a vsakovací. Protierozní příkop je liniovým prvkem na pozemku. Příkop se vsakovací funkcí je 

veden přísně vrstevnicově a jeho úkolem je zachytit povrchový odtok z výše ležícího pozemku a vodu infiltrovat, 

případně nechat vypařit. Tento typ opatření má velké opodstatnění jakožto prvek podporující uzavřenou 

hydrologickou bilanci v lokalitě a snižující celkový odtok z povodí. Na druhou stranu lze tento prvek jen velmi 

těžko spolehlivě dimenzovat, neboť by nemělo dojít k jeho přelití. Infiltrační charakteristiky půdy se mění jak 

během roku, tak celkově v čase. Je potřeba zajistit aby došlo pouze k řízenému přelití hrázek v místě k tomu 

určeném a opevněném. Příkopy jsou navrženy o lichoběžníkovém profilu se šířkou ve dně 0,3 0,6 m, hloubkou 

mezi 0,6 1,2 m a sklonem svahů 1 : 1,5 až 1 : 2. Příkopy jsou zpravidla dimenzovány na dobu opakování nejméně 

5 let. Příkop je třeba v dalších stupních projektové přípravy posoudit z hlediska stability dna a svahů a v případě 

nutnosti opevnit. Co se týče doplňkových součástí žádoucí zakládat nad průlehem pás trvalého travního drnu v 

šířce minimálně 5 m pro zachycení splavenin před vstupem do průlehu, a tedy i hydrografické sítě. Vhodná je i 

výsadba vegetace podél průlehu. Návrh retenčně vsakovacího systému:  Vsakovací systém byl navržen v souladu 

s normou ČSN 75 9010 a TNV 75 9011. Vsakovací zařízení vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu v 

intervalech, které udává norma ČSN 75 9010. Ke vsakovacímu objektu bude zpracován provozní řád definovaný 

správcem a jeho povinnosti. Vsakovací zařízení je navrženo s ohledem na možnost přetečení systému a 

bezpečnému odvedení srážek mimo dopravní zařízení s periodicitou 0,2 a na řadu dešťů s dobou trvání 5min.   72 

hodin. Tomu odpovídá velikost vsakovacích průlehů s navrženou dostatečnou retenční kapacitou, případně 

kapacitou, kterou bude možné díky místním poměrům realizovat. Průleh nebude vybaven bezpečnostním 

odtokem, po překročení návrhového deště a kapacity retenčních prostor se srážková voda rozlije do okolního 

zatravněného prostoru, případně do nejníže posazeného závěrného profilu, kterým je SO 06-304 Odpad odvodnění 

u rybníka Šotka. Celková délka všech navržených příkopů je 2 230 m. Přičemž do katastru Bohuňovice připadá 

celková délka 1 345 m, do katastrálního území Tržek u Litomyšle 885 m. Navržené terénní úpravy budou 

doplněny o vegetační pásy, které bude tvořit vrba (Salix sp.), olše lepkavá (Alnus glutinosa), bříza bělokorá 

(Betula pendula) a javor horský (Acer pseudoplatanus). Svahy retenčního příkopu budou doplněny keři bez černý 

(Sambucus nigra), kalina obecná (Viburnum opulus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a růže šípková (Rosa 

canina). Dřeviny budou vysazeny ve dvou řadách na návodním a vzdušném líci příkopu 

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 

odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a speciální stavební úřad příslušný 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 (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 2  

stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, 

účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

14.11.2022. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, úřední dny Po 8 - 11:30, 13 - 

16, St 8 - 11:30, 13 – 16, v ostatních dnech po dohodě). 

 

Stanovení okruhu účastníků řízení:  

Účastníkem stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona je:  

a) stavebník,  
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b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,  

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k 

pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,  

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě 

právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,  

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo 

dotčeno,  

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 

právo prováděním stavby přímo dotčeno.  

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního 

zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí. Jedná se o 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům parcelních čísel: 

parc. č. 583, 589, 594, 595/2, 595/3, 612/1, 615/2, 615/3, 617, 618, 619/2, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 

631/1, 631/5, 631/6, 631/7, 634/1, 634/3, 634/4, 639/1, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 644/1, 644/2, 649, 775/1, 

777/1, 850/7, 850/9, 850/10, 850/11, 850/12, 850/14, 850/26, 850/28, 850/30, 850/31, 850/32, 850/37, 

850/38 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle, parc. č. 431/2, 432, 666/5, 762/87 v katastrálním 

území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 297/1, 297/3, 300/2, 303/1, 303/2, 303/4, 305/2, 305/3, 353/4, 353/5, 

356/1,  787/2, 787/6, 868/2, 868/3, 868/6, 868/7, 868/10, 868/11, 868/16 v katastrálním území Řídký, parc. č. 

128, 129, 131/1, 131/2, 131/3, 133/1, 133/2, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 139/1, 139/2, 139/3, 142, 

275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 277/2, 360/2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle 

 

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 vodního a stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, 

obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním 

účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.  

Vodoprávní  úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 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 ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích - 

dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně 

prospěšné.  

Informace v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:  
Vodoprávní  úřad spolu s oznámením o zahájení stavebního řízení zveřejňuje žádost o stavební povolení  a podává 

tyto informace:  

- Do příslušné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout na Městském úřadu 

Litomyšl, odboru životního prostředí.  

- Předmět a povaha rozhodnutí: stavební povolení na stavbu: D35 Džbánov-Litomyšl, SO 06-383 Úprava 

meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou, SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. Řídký,   SO 06-385 - Úprava 

meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle, SO 06-803 Retenčně  vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u 

Litomyšle,  SO 06-804- Retenčně vsakovací vegetační pásy k.ú. Tržek u Litomyšle. 

- S dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování vlivu záměru na životní prostředí se lze seznámit na portálu 

informačního systému EIA (záměr MZP136 : Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město), 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136.  

- Dle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za 

řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu (§ 144 správního řádu).  

- Dle ustanovení § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost v navazujícím řízení 

uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do lhůty 30 dnů od obdržení oznámení o 

zahájení stavebního řízení (viz výše). K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.  

- Dle ustanovení § 9c odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí správní orgán v odůvodnění svého 

rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.  
- Dle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - Pokud se podáním písemného 

oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle 

ustanovení § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení 

též  
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a) dotčený územní samosprávný celek, nebo  

b) dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

- Dle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčenou veřejností rozumí 

právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 

životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, 

která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení § 9b odst. 1 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.  

- Dle ustanovení § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se stanoví tyto náležitosti podporující 

podpisové listiny:  

1) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň 

název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále a) skutečnost, že listina 

je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím 

řízení podle ustanovení § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a 

datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího řízení, nebo  

b) skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí.  

2) Každá osoba podporující právnickou osobu podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí 

vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv navazující řízení k danému záměru 

zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující podpisové listiny je 18 měsíců od data uvedeného v 

záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba platnosti podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující 

řízení přerušeno.  

- Dle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání proti rozhodnutí vydanému 

v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.  

- Dle ustanovení § 9d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 

3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí 

vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 

dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena. O 

žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla 

soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle 

soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, 

že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.  

 

Poučení: 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) mají účastníci 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. Jedná se o lhůtu pro posouzení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, 

nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž 

speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 112 stavebního 

zákona. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.  

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v 

uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a 

nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

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 společným povolením 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. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 
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vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 

břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

  

Ing. Olga Paclíková 

vedoucí odboru životního prostředí  

Městského úřadu Litomyšl 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce následujících úřadů (na úřední desce a 

elektronicky s možností dálkového přístupu)  

Městský úřad Litomyšl 

Obecní úřad  Cerekvice nad Loučnou  

Obecní úřad  Řídký 

Obecní úřad  Bohuňovice u Litomyšle 

Obecní úřad   Tržek 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu 

Litomyšl. 

 

 

Vyvěšeno dne:………………………….                        Sejmuto dne:………………………………………. 

 

 

 

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha  doručením AFRY CZ s.r.o., 

IDDS: ay4ur5q 

 

účastníci řízení (doručenky) 

Božena Dvořáková, Bohuňovice č.p. 21, 570 01  Litomyšl 

Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 

Klára Hamerská, Stanislava Manharda č.p. 3404/16, 796 01  Prostějov 1 

David Prokeš, Pod pramenem č.p. 1504/4, 140 00  Praha 4-Nusle 

Jiří Mikulecký, Bohuňovice č.p. 18, 570 01  Litomyšl 

Ing. Jan Vaňous, Bažantnice č.p. 134, Podklášteří, 674 01  Třebíč 1 

Martin Kodytek, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01  Litomyšl 

Milan Kodytek, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01  Litomyšl 

Václav Kodytek, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01  Litomyšl 

Jana Rejfová, Štěnec č.p. 20, Jenišovice, 538 54  Luže 

Veronika Kodytková, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01  Litomyšl 

Jiří Kodytek, Jiříkov č.p. 3, Dolní Újezd, 570 01  Litomyšl 

Ing. Olga Schmídová, Kornická č.p. 171, Zahájí, 570 01  Litomyšl 

Mgr. Iva Časarová, Pod Lihovarem č.p. 2232, 256 01  Benešov u Prahy 

Eva Milerová, Psohlavců č.p. 1498/57, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 

JUDr. Ladislav Hejtmánek, IDDS: dmbuwz8 

JUDr. Pavla Kučerová, Ph.D., IDDS: bmdvmen 

Miroslav Jůza, Cerekvice nad Loučnou č.p. 187, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Jan Bureš, Cerekvice nad Loučnou č.p. 6, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Jitka Pekařová, Cerekvice nad Loučnou č.p. 2, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

František Uhlíř, Cerekvice nad Loučnou č.p. 229, 569 53  Cerekvice nad Loučnou 

Mgr. Lenka Linhartová, Sokolovské náměstí č.p. 238, 535 01  Přelouč 

Pavel Mundil, K Ryšánce č.p. 1592/22, Praha 4-Krč, 147 00  Praha 47 
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Václav Beneš, Tržek č.p. 71, 570 01  Litomyšl 

Břetislav Zrutský, Řídký č.p. 12, 570 01  Litomyšl 

Jitka Zrutská, Řídký č.p. 12, 570 01  Litomyšl 

Ing. Jindra Škeříková, Pospíšilova č.p. 1157/37, 500 03  Hradec Králové 3 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Jana Křížová, Tisová č.p. 117, 566 01  Vysoké Mýto 

Jarmila Novotná, 9. května č.p. 808, 570 01  Litomyšl-Město 

Zemědělské družstvo " Růžový palouček", IDDS: m73cvz5 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

  

účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 583, 589, 594, 595/2, 595/3, 612/1, 615/2, 615/3, 617, 618, 619/2, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 

631/1, 631/5, 631/6, 631/7, 634/1, 634/3, 634/4, 639/1, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 644/1, 644/2, 649, 775/1, 

777/1, 850/7, 850/9, 850/10, 850/11, 850/12, 850/14, 850/26, 850/28, 850/30, 850/31, 850/32, 850/37, 

850/38 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle, parc. č. 431/2, 432, 666/5, 762/87 v katastrálním 

území Cerekvice nad Loučnou, parc. č. 297/1, 297/3, 300/2, 303/1, 303/2, 303/4, 305/2, 305/3, 353/4, 353/5, 

356/1, 787/2, 787/6, 868/2, 868/3, 868/6, 868/7, 868/10, 868/11, 868/16 v katastrálním území Řídký, parc. č. 

128, 129, 131/1, 131/2, 131/3, 133/1, 133/2, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 139/1, 139/2, 139/3, 142, 

275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 277/2, 360/2 v katastrálním území Tržek u Litomyšle 

 

 

 

dotčené orgány 

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 

Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou, IDDS: vcubsmr 

Obecní úřad Řídký, IDDS: vn9a3kj 

Obecní úřad Bohuňovice, IDDS: ha2btdi 

Obecní úřad Tržek, IDDS: p24a3m3 
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