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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a zároveň místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.10.2018 podal
Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, Krajský úřad,
zastoupený Ing. Miroslavem Vohlídalem - odborem majetkovým, stavebního řádu a investic,
který je dále zastoupen na základě plné moci Dopravně inženýrskou kanceláří, s.r.o., IČO
27466868, Bozděchova 13a, 500 02 Hradec Králové, Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
společnosti
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Výrok č. I:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368
(dále jen "stavba") na pozemcích:
parc. č. 353/4 (trvalý travní porost), parc. č. 358 (ostatní plocha), parc. č. 763 (lesní pozemek), parc. č.
765/1 (lesní pozemek), parc. č. 766/1 (ostatní plocha), parc. č. 982 (lesní pozemek), parc. č. 985/1 (lesní
pozemek), parc. č. 985/4 (lesní pozemek), parc. č. 1639/1 (ostatní plocha), parc. č. 1639/3 (ostatní
plocha), parc. č. 1639/4 (ostatní plocha), parc. č. 1639/13 (ostatní plocha), parc. č. 1642/2 (ostatní
plocha), parc. č. 1651/5 (ostatní plocha), parc. č. 1658/3 (ostatní plocha), parc. č. 1681/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1693/2 (ostatní plocha), parc. č. 1693/3 (ostatní plocha), parc. č. 2106 (orná půda), parc. č. 2123
(orná půda), parc. č. 2133 (orná půda), parc. č. 2137 (orná půda), parc. č. 2151 (ostatní plocha), parc. č.
2152 (ostatní plocha), parc. č. 2153 (orná půda), parc. č. 2256 (ostatní plocha) v katastrálním území
Křenov,
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st. p. 78/1, parc. č. 55, parc. č. 75, parc. č. 85, parc. č. 86, parc. č. 95, parc. č. 159, parc. č. 161, parc. č.
162, parc. č. 166, parc. č. 607/1, parc. č. 607/2, parc. č. 669/1, parc. č. 669/2, parc. č. 730/4, parc. č.
730/6, parc. č. 730/7, parc. č. 732, parc. č. 735/2, parc. č. 741/1, parc. č. 741/2, parc. č. 741/12, parc. č.
741/14, parc. č. 741/15, parc. č. 746/1, parc. č. 754/1, parc. č. 760/1, parc. č. 762/3, parc. č. 763, parc. č.
764/3, parc. č. 768/1, parc. č. 769, parc. č. 771/1, parc. č. 771/2, parc. č. 782/1, parc. č. 791, parc. č.
796/2, parc. č. 869/1, parc. č. 1055, parc. č. 1055/1, parc. č. 1055/3, parc. č. 1055/5, parc. č. 1055/6, parc.
č. 1055/9, parc. č. 1055/10, parc. č. 1055/11, parc. č. 1055/12, parc. č. 1055/13, parc. č. 1055/16, parc. č.
1055/18, parc. č. 1117/1, parc. č. 1122/2, parc. č. 1123/1, parc. č. 1140, parc. č. 1144/7, parc. č. 1145,
parc. č. 1152 v katastrálním území Pohledy.
Druh a účel umisťované stavby:
Modernizace silnice spočívá v její stavební úpravě. Šířkové uspořádání silnice po úpravách bude volné
šířky 7,0 m (2x 2,75 m jízdní pruh + 2 x 0,25 m vodící proužek + 2 x 0,125 m vodící čára + nezpevněná
krajnice 0,75 m v místě směrového oblouku). Vlastní stavba je členěna na stavební objekty.
SO 101 Silnice II/366 průtah obcí Pohledy - dojde ke kompletní výměně krytových vrstev vozovky.
Příčný sklon bude vycházet ze stávajících sklonových poměrů, případně bude lokálně upraven ve
směrových obloucích pro zvýšení jízdního komfortu. Rozsah sanace krajů vozovky bude upřesněn v
dalším stupni projektové dokumentace. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu. Koruna vozovky
bude rozšířena o nezpevněnou krajnici, případně dojde k její obnově v základní šíři 0,75 m.
Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů.
Povrchová voda je odváděna pomocí nově osazených obrubníků do nových uličních vpustí.
Detailněji budou propustky řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.
SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - dojde k obnově krytových vrstev s případným zesílením,
lokálními opravami a sanacemi po frézování (zachování stávající nivelity, či její zesílení až o 100
mm). Příčný sklon bude vycházet ze stávajících sklonových poměrů, případně bude lokálně upraven
ve směrových obloucích pro zvýšení jízdního komfortu. Šířkové uspořádání vozovky bude vycházet
z min. šíře 6,0 m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích. Rozsah sanace
krajů vozovky bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. Povrch vozovky je navržen z
asfaltobetonu. Koruna vozovky bude rozšířena o nezpevněnou krajnici, případně dojde k její obnově
v základní šíři 0,75 m. Ve stísněných poměrech bude nezpevněná krajnice nahrazena
podobrubníkovým rigolem základní šíře 0,5 m. Odvodnění vozovky bude zajištěno silničními
příkopy. Stávající vyhovující trubní propustky budou pročištěny a opatřeny novými šikmými
betonovými čely. Nevyhovující propustky budou nahrazeny novými. Detailněji budou propustky
řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.
SO 103 Silnice II/366 průtah obcí Křenov - dojde k výměně krytových vrstev vozovky. Příčný sklon
bude vycházet ze stávajících sklonových poměrů, případně bude lokálně upraven ve směrových
obloucích pro zvýšení jízdního komfortu. Šířkové uspořádání vozovky bude vycházet z min. šíře 6,0
m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích. Rozsah sanace krajů vozovky
bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu.
Koruna vozovky bude rozšířena o silniční obrubu. Stávající křižovatka silnic II/366 a II/368 bude
přestavěna na okružní křižovatku. Povrchová voda bude odváděna do nově navržených vpustí, které
jsou zaústěné do nové dešťové kanalizace. Úprava křižovatky silnic II/366 s II/368 není předmětem
této stavby.
SO 201 Opěrná zeď v obci Pohledy - v km 0,750 -0,800 je navržena železobetonová opěrná zeď
včetně nových základů.
SO 202 Opěrná zeď v obci Křenov - v km 6,760 - 6,840 je navržena železobetonová zeď včetně
nových základů.
SO 301 Dešťová kanalizace v obci Křenov - dešťové vody z komunikace jsou svedeny pod obrubu
vozovky a dále do uličních vpustí, které budou napojeny do nově navržené dešťové kanalizace.
Kanalizace se skládá ze dvou stok o celkové délce 1378 m. Na kanalizaci budou v lomových bodech
osazeny kontrolní šachty s kruhovými poklopy (průměr 600 mm, zatížení D400).
SO 402 Stávající podzemní elektrické vedení a vedení sdělovacích kabelů - opatření v průběhu
stavebních úprav - v místech křížení silničního tělesa se silovým a sdělovacím vedením dojde k
ochraně vedení (vedení opatřena kabelovými chráničkami, popřípadě výškově upraveny). Rozsah a
technické provedení budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.
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SO 801 Kácení stromů
SO 802 Náhradní výsadba

Umístění stavby na pozemcích:
parc. č. 353/4, 358, 763, 765/1, 766/1, 982, 985/1, 985/4, 1639/1, 1639/4, 1658/3, 1681/2, 1693/2, 1693/3,
2106, 2123, 2133, 2137, 2151, 2152, 2153, 2256 v katastrálním území Křenov,
st. p. 78/1, parc. č. 55, 75, 85, 86, 95, 159, 161, 162, 166, 607/1, 607/2, 669/1, 669/2, 730/4, 730/6, 730/7,
732, 735/2, 741/1, 741/2, 741/12, 741/14, 741/15, 746/1, 754/1, 760/1, 762/3, 763, 764/3, 768/1, 769,
771/1, 771/2, 782/1, 791, 796/2, 869/1, 1055, 1055/1, 1055/3, 1055/5, 1055/6, 1055/9, 1055/10, 1055/11,
1055/12, 1055/13, 1055/16, 1055/18, 1117/1, 1122/2, 1123/1, 1140, 1144/7, 1145, 1152 v katastrálním
území Pohledy.
Určení prostorového řešení stavby:
SO 101 Silnice II/366 průtah obcí Pohledy – trasa modernizace začíná s koncem stavební úpravy
modernizace silnice II/366 Sklené – Pohledy. Dále pokračuje intravilánem směrem na Křenov.
Dojde pouze k lokální úpravě silnice ve směrových obloucích pro zvýšení jízdního komfortu. Příčný
sklon bude vycházet ze stávajících sklonových poměrů.
SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov – trasa silnice II/366 se nachází v extravilánu mezi obcemi
Pohledy a Křenov. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Dojde k obnově krytových vrstev s
případným zesílením, lokálními opravami a sanacemi po frézování.
SO 103 Silnice II/366 průtah obcí Křenov – trasa silnice II/366 se nachází v intravilánu obce
Křenov. Dojde k výměně krytových vrstev vozovky. Příčný sklon bude vycházet ze stávajících
sklonových poměrů, případně bude lokálně upraven ve směrových obloucích pro zvýšení jízdního
komfortu. Šířkové uspořádání vozovky bude vycházet z min. šíře 6,0 m v obrusné vrstvě vozovky s
rozšířením ve směrových obloucích.
SO 201 Opěrná zeď v obci Pohledy – umístěna v km 0,750 -0,800.
SO 202 Opěrná zeď v obci Křenov – umístěna v km 6,760 - 6,840.
SO 301 Dešťová kanalizace v obci Křenov – odvádí dešťové vody z komunikace pod obrubu
vozovky a dále do uličních vpustí.
SO 402 Stávající podzemní elektrické vedení a vedení sdělovacích kabelů - v místech křížení
silničního tělesa se silovým a sdělovacím vedením dojde k ochraně vedení.
SO 801 Kácení stromů – stromy umístěné v blízkosti vozovky a v rámci navržených úprav. Ze
zdravotních důvodů bude odstraněno 67 ks stromů a z důvodu modernizace silnice II/366 dalších
161 ks stromů.
SO 802 Náhradní výsadba nebude provedena v prostoru rozhledových polí a z bezpečnostních
důvodů na vnější straně směrových oblouků. Náhradní výsadba bude provedena v katastrálním
území Pohledy v počtu 133 nových stromů.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Stavbou budou dotčeny tyto pozemky a stavby na nich:
o

o

parc. č. 353/4, 358, 763, 765/1, 766/1, 982, 985/1, 985/4, 1639/1, 1639/4, 1658/3, 1681/2,
1693/2, 1693/3, 2106, 2123, 2133, 2137, 2151, 2152, 2153, 2256 v katastrálním území
Křenov,
st. p. 78/1, parc. č. 55, 75, 85, 86, 95, 159, 161, 162, 166, 607/1, 607/2, 669/1, 669/2, 730/4,
730/6, 730/7, 732, 735/2, 741/1, 741/2, 741/12, 741/14, 741/15, 746/1, 754/1, 760/1, 762/3,
763, 764/3, 768/1, 769, 771/1, 771/2, 782/1, 791, 796/2, 869/1, 1055, 1055/1, 1055/3, 1055/5,
1055/6, 1055/9, 1055/10, 1055/11, 1055/12, 1055/13, 1055/16, 1055/18, 1117/1, 1122/2,
1123/1, 1140, 1144/7, 1145, 1152 v katastrálním území Pohledy.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infastruktury v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:
-

-

-

-

-

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb. Jedná se o tyto výkresy, které jsou součástí projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí:
C.3.1. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – ČÁST 1
C.3.1. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – ČÁST 2
C.3.1. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – ČÁST 3
Projektovou dokumentaci vypracovala Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868,
Bozděchova 13a, 500 02 Hradec Králové, zodp. projektant Ing. Miloš Burianec, ČKAIT 0600437, č.
zakázky A132/16 v květnu 2017.
Pro stavbu se jako stavební pozemky vymezuji části pozemků:
parc. č. 353/4, 358, 763, 765/1, 766/1, 982, 985/1, 985/4, 1639/1, 1639/4, 1658/3, 1681/2, 1693/2,
1693/3, 2106, 2123, 2133, 2137, 2151, 2152, 2153, 2256 v katastrálním území Křenov,
st. p. 78/1, parc. č. 55, 75, 85, 86, 95, 159, 161, 162, 166, 607/1, 607/2, 669/1, 669/2, 730/4, 730/6,
730/7, 732, 735/2, 741/1, 741/2, 741/12, 741/14, 741/15, 746/1, 754/1, 760/1, 762/3, 763, 764/3,
768/1, 769, 771/1, 771/2, 782/1, 791, 796/2, 869/1, 1055, 1055/1, 1055/3, 1055/5, 1055/6, 1055/9,
1055/10, 1055/11, 1055/12, 1055/13, 1055/16, 1055/18, 1117/1, 1122/2, 1123/1, 1140, 1144/7,
1145, 1152 v katastrálním území Pohledy.
Žadatel bude respektovat podmínky uvedené v souhlasu k trvalému odnětí pozemků ze ZPF
vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství –
orgánem ochrany ZPF dne 11.1.2019 pod č. j. KrÚ 2051/2019/OŽPZ/Bo:
a) Žadatel (Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822) zajistí
vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch.
b) Aby bylo zabráněno škodám (§ 8 zákona č. 334/1992 Sb.), provede žadatel – investor před
započetím stavby skrývku kulturní vrstvy zeminy z ploch trvalého záboru.
c) Skryté vrstvy zeminy budou na náklady žadatele – investora využity takto: Ornice i podorničí
skryté z části ploch záboru (cca 1908,8 m3) budou za účelem zvětšení mocnosti úrodných vrstev
rovnoměrně rozprostřeny na zemědělsky nadále obhospodařované pozemky č. 730/6 a 732
v katastrálním území Pohledy.
d) Neodnímané části parcel dotčených odnětím zemědělské půdy musí být před vydáním rozhodnutí
o odvodech odděleny geometrickým plánem a nadále musí být využívány k zemědělským
účelům.
e) O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném
využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF.
f) Žadatel je povinen písemně oznámit termín zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů
před jejím zahájením (v tomto případě konkrétně Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu
OZPF, zároveň Městskému úřadu Svitavy, orgánu OZPF), a to dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č.
334/1992 Sb.
g) Žadatel je povinen doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem,
a to do 6 měsíců ode dne nabytí jeho právní moci (v tomto případě konkrétně Krajskému úřadu
Pardubického kraje, orgánu OZPF, a zároveň i Městskému úřadu Svitavy, orgánu OZPF), a to dle
§ 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb.
Žadatel bude v dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení respektovat podmínky
uvedené ve vyjádřeních a sděleních správců inženýrských sítí. Jedná se zejména o vyjádření
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a VHOS a.s., dále sdělení společnosti ČEZ
Distribuce a.s.
Opatření stavby umístěné na lesní pozemky musí mít charakter služebnosti s povinností údržby
vlastníka stavby – žadatele.
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Celkový předložený návrh dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa je maximální a nebudou
vznášeny další požadavky na rozšíření záboru s předmětným záměrem.
Jakékoliv přípravné či stavební práce na pozemcích určených k plnění funkcí lesa mohou započít po
nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí části pozemku určených k plnění funkcí
lesa. Rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí musí být vydáno před vydáním stavebního povolení.
V případě, že stavba podléhá ohlašovací povinnosti (nevydává se stavební povolení) je nutné
požádat o rozhodnutí o odnětí před zahájením ohlášené aktivity. Rozhodnutí v této věci vydává
příslušný orgán státní správy lesů podle §§ 13 a 16 lesního zákona. Náležitosti podané žádosti
stanoví vyhláška ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo
omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Po zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení žadatel požádá orgán ochrany přírody a
krajiny o závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění.
Realizací záměru nebudou do dotčené lokality zavlečeny invazní a nepůvodní druhy rostlin. Teréní
práce budou prováděny pouze v denní době.
V území ochranného pásma přírodní rezervace Rohová musí být minimalizovány přechodné deponie
materiálu a zeminy a nesmí být zasahováno do porostů a půdního krytu mimo stavbu. Celkově musí
být respektovány ochranné podmínky PR Rohová. Značení přírodní rezervace Rohová nesmí být
stavbou poškozeno. Případné přemístění cedulového značení musí být předem konzultováno
s orgánem ochrany přírody.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s podmínkami
souhlasného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu
ze dne 9.10.2017 vydaného pod č. j. KRPE-76267-1/ČJ-2017-170906 a také v souladu se souhrnným
stanoviskem Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 17.10.2018 vydaného pod zn.
SÚSPK//2018.
Vsakování srážkových vod odváděných z komunikace prostřednictvím SO 301 Dešťová kanalizace
v obci Křenov musí být povrchové přes zatravněnou humusovou vrstvu.
Vsakovací objekt srážkových vod bude v dalším stupni projektové dokumentace navržen tak, aby
periodicita přetížení retenčního objemu byla max. 0,2 rok-1 a doba prázdnění byla max. 72 hod.
Žadatel je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská
4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář
oznámení - http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html).
V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým
nálezům, je žadatel povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové
péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen.

Výrok č. II.
Povoluje podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
kácení dřevin
v tomto rozsahu:
Ze zdravotních důvodů bude odstraněno 67 ks stromů a z důvodu modernizace silnice II/366 dalších 161
ks stromů. Uvedené stromy se nacházení na pozemcích parc. č. 669/1, 741/2, 760/1, 763, 771/2, 782/1,
783/2, 791, 796/2, 1055/6, 1055/10 v katastrálním území Pohledy a na pozemcích parc. č. 763, 765/1,
766/1, 982, 985/1, 985/3, 985/4, 1651/5, 1693/2, 2133, 2152, 2153 v katastrálním území Křenov.
Stanoví podmínky pro kácení dřevin:
- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Kácení je možné provést v období od 1. listopadu do 31. března, v mimo vegetační době.
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Výrok č. III.
Ukládá podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin
na pozemcích parc. č. 730/6, 732 a 791 v katastrálním území Pohledy dřevinami:
km 1,130 00 - 1,740 00 - Poř. číslo 1 - 45 - Acer Platanoides "Globosum" - Javor mleč "Globosum" - 45 kusů
km 2,500 00 - 2,930 00 - Poř. číslo 46 - 83 - Betula Pendula - Bříza bílá - 38 kusů
km 5,330 00 - 5,960 00 - Poř. číslo 84 - 133 - Prunus Avium - Třešen ptačí - 50 kusů
Náhradní výsadba v katastrálním území Křenov nebyla uložena.
Stanoví podmínky pro náhradní výsadbu dřevin:
- Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení modernizace.
- Žadatel bude současně pečovat o vysazené dřeviny po dobu tří let ode dne provedení výsadby.
- Dřeviny budou vysazovány v kvalitě odpovídající České technické normě. Rostlinný materiál pro
výsadby bude použit pouze „uznaný“ materiál z domácí produkce. Materiál bude v běžných
školkařských velikostech, první jakosti – musí odpovídat směrnici „Určení jakosti pro školkařské
výpěstky (viz. ČSN 46 4901 a 46 4902).
- Výsadba stromů bude realizována v době vegetačního klidu, tedy od října do zámrazu půdy nebo na
jaře do poloviny dubna a budou k ní použity výhradně vzrostlé dřeviny s balem. Výsadbu keřů lze
provádět od jara do podzimu.
- Stromy budou osazeny s balem do jam o velikosti do 0,7 m x 0,7 m, hloubky do 0,8 m. Obvodu
kmínku u vysazovaných stromů je minimálně 12/16 cm, výška nasazení koruny minimálně 2,0m (u
ovocných dřevin vysokokmeny). Vysazeny budou mezi tři odkorněné, do země upevněné kůly tl.
0,07m, délky 3m. Provázené budou širokými úvazky. Kmeny budou chráněny proti výparu obalením
jutou ve dvou vrstvách. Pro výsadbu bude použita pouze kvalitní, zdravá sadba s dobře vyvinutým
kořenovým systémem i nadzemními částmi rostlin. Po vysázení budou dřeviny vydatně zality. Mísy
stromů budou po výsadbě pokryty mulčovací vrstvou z drcené kůry v tl. 0,1m.
- Náhradní výsadba za pokácené dřeviny bude provedena výsadbou dřevin podél komunikace II/366
nejméně v počtu kusů a v úsecích dle předložené projektové dokumentace.
- Při výsadbě nových stromů a zeleně musí být dodrženy platné ČSN 736110 – Projektování místních
komunikací, zejména k podmínkám pro jejich vysazování dle č. 15.10 – Vegetační úpravy. Dále
budou dodrženy technické podmínky TP 99 – vysazování a ošetřování silniční vegetace, které byly
schváleny MDS – OPK pod č. j. 26490/97-120 ze dne 11.12.1997.
- Nová výsadba stromů nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně
zatěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat
obhospodařování sousedních pozemků.
- Při výsadbě i následné údržbě je nutno zajistit, aby stromy netvořily překážku silničního provozu a
ani při plném vzrůstu nezasahovaly svými větvemi do dopravního prostoru, nebránily rozhledu sjezdů
a nezakrývaly nebo nezastiňovaly dopravní značky nebo zdroje veřejného osvětlení.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, Krajský úřad,
zastoupený Ing. Miroslavem Vohlídalem - odborem majetkovým, stavebního řádu a investic, který je
dále zastoupen na základě plné moci Dopravně inženýrskou kanceláří, s.r.o., IČO 27466868,
Bozděchova 13a, 500 02 Hradec Králové, Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
Odůvodnění:
Dne 9.10.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Současně byla předložena
plná moc, kterou Pardubický kraj zmocnil Ing. Miloše Buriance, jednatele společnosti Dopravně
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inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova 13a, 500 02 Hradec Králové, zastupováním
v řízení.
Protože stavební záměr se nachází ve správních obvodech dvou obecných úřadů pro provedení územního
řízení o umístění stavby, stanovil Krajský úřad pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a
investic, oddělení stavebního řádu, ve smyslu ust. § 13 odst. 6 stavebního zákona, že příslušné územní
řízení o umístění stavby provede odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Moravská
Třebová
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19.11.2018, o jehož
výsledku byl sepsán protokol. Zdeněk a Ladislava Hromádkovi upozornili na stav mostku přiléhajícího ke
komunikaci II/366 v Pohledech. Jedná se o úsek km 0,900 – 1,000. Tento mostek není předmětem stavby
- Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368.
Na základě posouzení předložených podkladů došel orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
OZPF) k závěru, že výstavbou nebudou za předpokladu splnění podmínek dotčeny zájmy OZPF.
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů v závazném stanovisku
stanovil podmínky, které se netýkají umístění stavby, ale jedná se o podmínky k provádění stavby kromě
podmínek č. 2 a 3, které jsou zapracovány do podmínek pro umístění stavby.
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zabezpečuje výkon státní správy v ochraně
přírody na území ochranných pásem přírodní rezervace v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených
obecních úřadů a obecních úřadů obcí z rozšířenou působností, vydal povolení ke kácení dřevin dle § 8
zákona č. 114/1992 Sb., v návaznosti na znění § 4 vyhlášky. Ochranné pásmo přírodní rezervace Rohová
je dle § 37 odst. 1 zákona území do vzdálenosti 50 m od hranic tohoto zvláště chráněného území. Záměr
není v rozporu s platným plánem péče pro PR Rohová ani negativně neovlivní předmět ochrany této
přírodní rezervace.
Předmětný úsek komunikace (tj. na území obce Pohledy) není součástí evropsky významné lokality, ptačí
oblasti, zvláště chráněného území ani přírodního parku. Záměrem budou dotčeny významné krajinné
prvky (dále jen VKP) a územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Pro zmírnění vlivu stavby na
zájmy chráněné zákonem byl souhlas vydán pod podmínkou dodržení opatření navržených v hodnocení
vlivu záměru podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Jako jedno z opatření k omezení negativního vlivu stavby na VKP, prvky ÚSES a migračně
významné území, je stanovena podmínka provádět terénní úpravy pouze v denní době. Realizace
v nočních hodinách by oslabovala funkce VKP i ÚSES a zároveň by noční práce mohly mít vliv na
migraci živočichů volnou krajinou, protože migrace obvykle probíhá v podvečerních, nočních a ranních
hodinách. Přestože se jedná o zásah, kterým dojde k oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP,
správní orgán vydal souhlasné závazné stanovisko, neboť při dodržení stanovených podmínek nedojde k
jejich podstatnému poškození ani zničení.
Záměr se nachází v ochranném pásmu přírodní rezervace Rohová. Dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona o
ochraně přírody je k umisťování, povolování nebo provádění staveb, ke změně způsobu využití pozemků,
k terénním úpravám, ke změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití
chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku v ochranném pásmu zvláště chráněného území
nutný souhlas orgánu ochrany přírody, kterým je v daném případě krajský úřad. V platném plánu péče,
který je schváleným a platným odborným dokumentem pro péči o přírodní rezervaci Rohová a o její
ochranné pásmo, není uvedeno omezení, které by zamýšlenému záměru z hlediska dotčení přírodních
hodnot bránilo. Rekonstrukce předmětné komunikace negativně neovlivní předmět ochrany, protože se
nejedná o nové zábory a zásahy do prostoru ochranného pásma přírodní rezervace. Také proto nebudou
ovlivněny biotopy klíčových společenstev v přírodní rezervaci.
Důvodem pokácení dřevin je realizace modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) –
Křenov křižovatka s II/368. Dřeviny určené ke kácení jsou buď ve špatném zdravotním stavu (stromy se
středovou hnilobou kmene, s výrazně netvárnou korunou – prosychajícím torzem), nebo jsou překážkou
realizace stavby (rozšíření vozovky v obloucích apod.).
Navrhovaná stavba není v rozporu s územními plány obcí Křenov a Pohledy. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Záměr není v rozporu se stanovenými úkoly, které vyplývají z
Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 1, která byla schválena 15.
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4. 2015 usnesením vlády České republiky č. 276. Záměr respektuje zásady a priority územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje, vymezené v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR
Pk), ve znění aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. Navrhovaný záměr není změnou
v území ve smyslu § 96b ve spojení s § 2, odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
Záměr nenaruší předpoklady a podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Krajský úřad Pardubického kraje – orgán ochrany ZPF – závazné stanovisko ze dne 11.1.2019
vydané pod č. j. KrÚ 2051/2019/OŽPZ/Bo.
Krajský úřad Pardubického kraje – OŽPZ – oddělení integrované prevence – vyjádření ze dne
21.7.2017 vydané pod č. j. KrÚ 48466/2017/OŽPZ/UD.
Městský úřad Svitavy – orgán ochrany přírody a krajiny – závazné stanovisko ze dne 8.11.2018
vydané pod č. j. 58499-18/OZP-grh.
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 7.12.2017 vydané pod č. j.
35320-17/OZP-kor.
Městský úřad Svitavy – odbor výstavby – vyjádření ze dne 18.7.2017 vydané pod č. j. 35326-17/OVkrd/193-2017.
Městský úřad Svitavy – odbor dopravy – vyjádření ze dne 19.7.2017 vydané pod zn. 35328-17/OD5334-2017/DIR.
Městský úřad Litomyšl – odbor kultury a cestovního ruchu, oddělení státní památkové péče –
vyjádření ze dne 10.7.2017 vydané pod č. j. 36490/2017.
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko ze
dne 5.9.2017 vydané pod č. j. MUMT 23980/2017.
Městský úřad Moravská Třebová – odbor výstavby a územního plánování – vyjádření ze dne
12.7.2017 vydané pod č. j. MUMT 19162/2017 a závazné stanovisko ze dne 25.7.2017 vydané pod
spis. zn. S MUMT 18826/2017.
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát – souhlasné stanovisko ze dne
9.10.2017 vydané pod č. j. KRPE-76267-1/ČJ-2017-170906.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – závazné stanovisko ze dne 13.9.2017 vydané pod č. j.
HSPA-10-1336/2017-Ča.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – závazné stanovisko ze dne
17.7.2017 vydané pod zn. KHSPA 12162/2017/HOK-Sy.
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření ze dne 7.7.2017 vydané pod zn. 1093649026, vyjádření ze dne
17.10.2018 vydané pod zn. 1100962876 a sdělení ze dne 22.10.2018 vydané pod zn. 010100573.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze ne 12.12.2016 vydané pod č. j. 776543/16 a
stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 12.2.2018 vydané pod č. j. 0102 POS JP 2018.
VHOS a.s. – vyjádření ze dne 12.7.2017 vydané pod zn. Ing.MN/2017/9005289, vyjádření ze dne
17.10.2018 vydané pod zn. Ing.MN/2018/9007120 a vyjádření ze dne 26.10.2018 vydané pod zn.
Ing.Mi/2018/9007158.
Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 7.9.2017 vydané pod zn. PM040249/2017-203/Fi.
Lesy České republiky, s.p. – vyjádření ze dne 31.7.2017 vydané pod č.j. LCR161/000856/2017.
Obec Křenov – souhlasné stanovisko ze dne 4.10.2017.
Obec Pohledy – vyjádření ze dne 20.9.2017 vydané pod zn. 89/2017.
Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 9.10.2017 vydané pod zn. SPU 346289/2017.

Č.j. MUMT 06360/2019

-

str. 9

Správa a údržba silnic Pardubického kraje – souhrnné stanovisko k DÚR ze dne 17.10.2018 vydané
pod zn. SÚSPK//2018.
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové – souhlasné stanovisko
ze dne 17.10.2018 vydané pod č. j. MO 281513/2018-5512HK.
Obecní úřad Pohledy – závazné stanovisko ze dne 8.11.2018 vydané pod č. j. 2/2018.
Obecní úřad Křenov – závazné stanovisko ze dne 7.11.2018.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obce, na jejichž území se
stavba umisťuje:
Obec Pohledy, Horní Hynčina č.p. 89, Pohledy, 568 02 Svitavy 2
Obec Křenov, Křenov č.p. 26, 569 22 Křenov
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníci pozemku nebo
stavby, na kterých se stavba umisťuje, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
Dirk Jacobus van Dalen, Pohledy č.p. 163, 568 02 Svitavy 2
Miroslava Kubešová Halámková, Rakouská č.p. 547, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Rudolf Stejskal, Pohledy č.p. 157, 568 02 Svitavy 2
Pavel Tušla, Pohledy č.p. 158, 568 02 Svitavy 2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
MUDr. Luboš Tamele, Pohledy č.p. 133, 568 02 Svitavy 2
Prof. PhDr. Petr Fidler, Horní Hynčina č.p. 83, Pohledy, 568 02 Svitavy 2
Zemědělské obchodní družstvo Březová, Sluneční údolí č.p. 431, 569 02 Březová nad Svitavou
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8
Ing. Marian Jareš, 5. května č.p. 796/20, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Libor Šváb, Pohledy č.p. 190, 568 02 Svitavy 2
Zdeněk Hromádka, Pohledy č.p. 134, 568 02 Svitavy 2
Ladislava Hromádková, Pohledy č.p. 134, 568 02 Svitavy 2
Ladislav Širuček, Křenov č.p. 54, 569 22 Křenov
Vítězslav Nárožný, Sokolovská č.p. 82/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Petr Koudelka, Křenov č.p. 29, 569 22 Křenov
Helena Ambrozová, Dlouhá Loučka č.p. 138, 569 43 Jevíčko
Anna Molková, Zadní č.p. 756, 569 43 Jevíčko
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
VHOS, a. s., Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Miroslav Ballon-Mierny, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám je územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Jsou identifikováni pozemky:
St. p. 27, 29, 30/1, 35, 46, 48/2, 52/2, 62, 105/2, 105/4, 105/5, 125, 126, parc. č. 11, 13/4, 13/7,
13/8, 13/9, 13/10, 39/4, 271/2, 733/3, 765/2, 767/2, 773/11, 773/12, 773/13, 773/14, 773/17,
773/19, 773/21, 773/24, 773/25, 773/26, 773/27, 773/28773/30, 773/32, 793/1, 795/3, 802/2,
846/4, 985/3, 985/5, 1639/5, 1639/6, 1639/7, 1639/8, 1639/10, 1688/5, 1781, 1782, 1783, 2005,
2094, 2105, 2107, 2124, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2170, 2171, 2172, 2174 v katastrálním
území Křenov,
St. p. 25, 33, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 66, 81, 89/3, 89/4, parc. č. 53/2, 54/1, 54/2, 57/2, 74, 96, 97,
101, 102/1, 104, 110/2, 111/1, 112/2, 141/6, 142/1, 153, 154, 157/1, 174/2, 608, 677, 730/2,
730/5, 773/2, 783/2, 795, 1055/4, 1055/7, 1055/14, 1055/15, 1106/3, 1115/1, 1116/2, 1120/2
v katastrálním území Pohledy.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Zdeněk a Ladislava Hromádkovi upozornili na špatný technický stav mostku přiléhajícího ke
komunikaci II/366 v Pohledech. Jedná se o úsek při komunikaci km 0,900 – 1,000. Tento mostek
podle projektové dokumentace není předmětem stavby - Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně
průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368. Žadatel vzal tuto připomínku na vědomí a v rámci další
projektové přípravy prověří technický stav uvedeného mostku.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Rozhodnutí o umístění stavby se doručuje jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr
uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému,
stavebního řádu a investic, Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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. Podle § 144 odst. 5 stavebního zákona v řízení s velkým počtem
účastníků správní orgán účastníky uvědomí o podaném odvolání veřejnou vyhláškou, v níž určí lhůtu k
podání vyjádření, která nesmí být kratší než 5 dnů. Odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným
počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí. Toto platí pro jednotlivé doručení. V případě doručování rozhodnutí veřejnou
vyhláškou se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po 15. dnu vyvěšení na úřední desce v místě
správního úřadu (na úřední desce Městského úřadu v Moravské Třebové).
Pokud bude podáno odvolání k výrokové části tohoto rozhodnutí, která se týká výroku č. I. tohoto
rozhodnutí má odvolání v souladu s ustanovením §140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i vůči
navazujícím rozhodnutím ve výroku č. II. a výroku č. III. Pokud bude podáno odvolání k výrokové části
tohoto rozhodnutí, která se týká výroku č. II. tohoto rozhodnutí má odvolání v souladu s ustanovením
§140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i vůči navazujícímu rozhodnutí ve výroku č. III. Výrok č. II
je vykonatelný nabytím právní moci výroku číslo I. Výrok č. III je vykonatelný nabytím právní moci
výroku č. I a výroku č. II.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Včas podané a přípustné odvolání má dle s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí 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. Dušan S e j b a l
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
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Přílohy:
C.3.1. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – ČÁST 1
C.3.1. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – ČÁST 2
C.3.1. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – ČÁST 3
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce příslušného obecního úřadu!
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení

Obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Moravská Třebová
Obecní úřad Křenov
Obecní úřad Pohledy

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IDDS: imzzkk8
sídlo: Bozděchova č.p. 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
zastoupení pro: Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor majetkový, stavebního řádu a investic,
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
účastníci (dodejky)
2. Obec Pohledy, IDDS: szea48g
sídlo: Horní Hynčina č.p. 89, Pohledy, 568 02 Svitavy 2
3. Obec Křenov, IDDS: wjaa4wz
sídlo: Křenov č.p. 26, 569 22 Křenov
ostatní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)
4. Dirk Jacobus van Dalen, Pohledy č.p. 163, 568 02 Svitavy 2
5. Miroslava Kubešová Halámková, Rakouská č.p. 547, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
6. Rudolf Stejskal, Pohledy č.p. 157, 568 02 Svitavy 2
7. Pavel Tušla, Pohledy č.p. 158, 568 02 Svitavy 2
8. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
9. MUDr. Luboš Tamele, Pohledy č.p. 133, 568 02 Svitavy 2
10. prof. PhDr. Petr Fidler, Horní Hynčina č.p. 83, Pohledy, 568 02 Svitavy 2
11. Zemědělské obchodní družstvo Březová, IDDS: khncx6k
sídlo: Sluneční údolí č.p. 431, 569 02 Březová nad Svitavou
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12. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
13. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
14. Ing. Marian Jareš, 5. května č.p. 796/20, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
15. Libor Šváb, Pohledy č.p. 190, 568 02 Svitavy 2
16. Zdeněk Hromádka, Pohledy č.p. 134, 568 02 Svitavy 2
17. Ladislava Hromádková, Pohledy č.p. 134, 568 02 Svitavy 2
18. Ladislav Širuček, Křenov č.p. 54, 569 22 Křenov
19. Vítězslav Nárožný, Sokolovská č.p. 82/3, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
20. Petr Koudelka, Křenov č.p. 29, 569 22 Křenov
21. Helena Ambrozová, Dlouhá Loučka č.p. 138, 569 43 Jevíčko
22. Anna Molková, Zadní č.p. 756, 569 43 Jevíčko
23. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
24. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
25. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
26. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
27. Miroslav Ballon-Mierny, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim
28. Účastníci identifikovaní vlastnictvím pozemků:
St. p. 27, 29, 30/1, 35, 46, 48/2, 52/2, 62, 105/2, 105/4, 105/5, 125, 126, parc. č. 11, 13/4, 13/7,
13/8, 13/9, 13/10, 39/4, 271/2, 733/3, 765/2, 767/2, 773/11, 773/12, 773/13, 773/14, 773/17,
773/19, 773/21, 773/24, 773/25, 773/26, 773/27, 773/28773/30, 773/32, 793/1, 795/3, 802/2,
846/4, 985/3, 985/5, 1639/5, 1639/6, 1639/7, 1639/8, 1639/10, 1688/5, 1781, 1782, 1783, 2005,
2094, 2105, 2107, 2124, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2170, 2171, 2172, 2174 v katastrálním
území Křenov,
St. p. 25, 33, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 66, 81, 89/3, 89/4, parc. č. 53/2, 54/1, 54/2, 57/2, 74, 96, 97,
101, 102/1, 104, 110/2, 111/1, 112/2, 141/6, 142/1, 153, 154, 157/1, 174/2, 608, 677, 730/2,
730/5, 773/2, 783/2, 795, 1055/4, 1055/7, 1055/14, 1055/15, 1106/3, 1115/1, 1116/2, 1120/2
v katastrálním území Pohledy.
dotčené orgány (dodejky)
29. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
30. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
31. Městský úřad Svitavy, Odbor životního prostředí, IDDS: 6jrbphg
sídlo: T. G. Masaryka č.p. 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
32. Městský úřad Svitavy, Odbor výstavby, IDDS: 6jrbphg
sídlo: T. G. Masaryka č.p. 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
33. Městský úřad Svitavy, Silniční správní úřad, IDDS: 6jrbphg
sídlo: T. G. Masaryka č.p. 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
34. Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, IDDS: x4cbvs8
sídlo: Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město
35. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29,
Město, 571 01 Moravská Třebová 1
36. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město,
571 01 Moravská Třebová 1
37. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ZPF, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01
Moravská Třebová 1
38. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29,
Město, 571 01 Moravská Třebová 1
39. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město,
571 01 Moravská Třebová 1
40. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571
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01 Moravská Třebová 1
41. Městský úřad Moravská Třebová, úřad územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město,
571 01 Moravská Třebová 1
42. Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
43. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

