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 Vysoké Mýto, dne 4.5.2022 

vyřizuje: Monika Sikorová   

tel: 
email: 

+420 465 466 159 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci č.p. 546/56 
140 00  Praha-Nusle 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

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

v zastoupení na základě plné moci  

INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží č.p. 696/22,  702 00  Ostrava-
Moravská Ostrava 

(dále jen "stavebník") dne 30.3.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení 
vodního díla dle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), tj.: 

D35 – Vysoké Mýto – Džbánov, SO 05-320 - Přeložka HOZ 10172590 v km 43.650 – 43.890 

na pozemku parc. č. 430, 1218/2, 1233/24, 1233/25, 1233/26, 1233/27, 1233/29, 1233/30, 
1233/33, 1233/34, 1233/36, 1233/117, 1233/118, 1233/119, 372, 373, 380, 381/1, 390/2, 390/3, 
390/5, 390/6, 736, 1184/22, 1233/81, 1233/82, 1233/85, 1233/86, 1233/87, 1233/88, 1233/89, 
1233/90, 1233/91, 1233/93, 1233/94, 1233/95, 1233/96, 1233/97, 1233/98, 1233/99, 1233/100 v 
katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím vydaným MěÚ Vysoké Mýto, odbor stavebního 
úřadu a územního plánování, dne 13.2.2020 pod č. j. MUVM/010367/2020. Rozhodnutí nabylo 
právní moci dne 4.4.2020. 

Popis stavby: 

Tento stavební objekt řeší přeložku stávajícího otevřeného příkopu hlavního odvodňovacího 
zařízení HOZ 10172590 podél JV hrany tělesa dálnice D35. Trasa přeložky je navržena tak, že 
odvodňovací příkop nebude dálnici D35 křížit. Úprava je navržena jako součást plánovaného 
biokoridoru. Přeložka je navržena v souběhu s účelovou komunikací SO 157 ve vzdálenosti cca 
8 – 16 m. V místě křížení s nově navrženou účelovou komunikací SO 157 je navržen v rámci 
SO 157 propustek DN 600 včetně přilehlé úpravy délky 8,0 m. Délka přeloženého koryta je 
302,50 m. Přeložené koryto ústí zprava do Knířovského potoka IDVT 10185441 v ř. km 0,140. 
Soutok bude opevněn melioračními betonovými deskami (beton C 25/30-XF4), jak odpovídá 
charakteru opevnění drobných toků a HOZ. Opevnění bude provedeno do vzdálenosti 3 m nad 
vyústěním a 5 m pod vyústěním HOZ. Opevnění bude ukončeno betonovým stabilizačním 
prahem 300 x600 mm (beton C 25/30-XF4). 

Přeložka je navržena ve staničení koryta km 0,000-0245.20 a km 0,253.20-0,302.50. Celková 
délka koryta řešeného v rámci tohoto SO 05-157. 
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Na trase přeložky je navrženo pět směrových oblouků o poloměrech 15, 101, 7, 47, 9, 15 a 
54,84 m. V celé délce přeložky je navržen příčný profil koryta ve tvaru jednoduchého 
lichoběžníku s šířkou ve dne 0,6 m a se skony svahů 1:1, což odpovídá parametrům 
nepřekládaného úseku HOZ. 

V km 0,256 98 bude do přeložky koryta vyústěn drén „g-1“ (SO 02-380). V místě vyústění bude 
koryto HOZ opevněno do vzdálenosti 2 m nad vyústěním a 3 m pod vyústěním do HOZ. 
Opevnění bude ukončeno betonovým stabilizačním prahem 300x600 mm (beton C 25/30-XF4). 

Na konci přeložky je navržen betonový stabilizační práh 300x600 mm (beton C 25/30-XF4). 
V běžné trase je koryto opevněno ve dně kamenným pohozem tl. 200 mm (frakce 63-125), 
svahy koryta budou stabilizovány dočasnou georohoží se zpraveným travním semenem. 

Opuštěný (rušený) úsek koryta HOZ v délce 180 m, který se nenachází pod stavbou dálnicí D35 
bude zasypán, zrušen a v prostoru mimo stavby dálnice D 35 začleněn do plochy zemědělské 
půdy. 
 

Krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 21.7.2021 koordinované závazné stanovisko č.j. 
KRú 57170/2021/KO/Je, jehož součástí je stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství 
– orgán posuzovaní vlivu na životní prostředí, kde ze závěru posouzení vyplývá, že záměr „D35 
Vysoké Mýto-Džbánov, přeložky vodovodních řádů“ nebude na základě § 4 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) nebude zjišťovacímu 
řízení. 

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), 
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 
odst. 4 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 stavebního zákona a současně nařizuje 
k projednání žádosti ústní jednání na den 

23. června (čtvrtek) v 10:00 hodin 

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti města Vysoké Mýto, budova Městského úřadu 
Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 1. poschodí, číslo dveří 167. Účastníci řízení mohou uplatnit 
námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději při tomto jednání, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro vydání 
rozhodnutí (odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, 
úřední dny: Po a St 7,30 - 17,00 hod).  

 

V souladu se zněním § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“) mají 
účastníci společného řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, vyjádřit se ke způsobu 
jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění před jeho vydáním. Se všemi podklady se 
bude možné seznámit a případně k nim vyjádřit své stanovisko ve lhůtě od 24.6.2022 do 
7.7.2022. V této souvislosti však stavební úřad upozorňuje, že ve správních řízeních, ve kterých 
je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které mohou účastníci řízení uplatnit své 
připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, 
aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit tak nové námitky 
či připomínky. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 429, 518/46, 1233/32, 1233/35, 428, 518/72, 1233/37, 318, 569/6, 1233/116, 518/41, 
317, 1210, 371, 370/1, 374/1, 390/1, 390/16, 390/18, 390/31, 1184/15, 732, 734, 740, 1184/2, 
1184/14, 357/4, 743, 746, 748, 1184/19, 1184/23, 361/1, 361/4, 360/2, 360/7, 360/8, 1233/83, 
1233/122, 361/2, 361/5, 363/1, 363/4, 363/2, 363/3, 357/2, 381/2, 1233/92, 390/4, 1233/121, 
359, 358, 352, 351/2, 351/1, 346/3, 1233/101 v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta 
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Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, 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 § 94n 
odst. 1 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 § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho 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. 

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona 
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro 
vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

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

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území 
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

Na řízení o umístění stavby se vztahují ustanovení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, v úplném znění. 
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Oznámení o zahájení územního řízení se účastníkům řízení doručuje 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 doručí veřejnou vyhláškou 
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozd. předpisů. 

 

 

 

 
  
 
  
Ing. Luboš Karmín 
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování 

 
  
Obdrží: 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, § 115 vodního zákona 
(dodejky, IDDS) 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 146 05 Praha 4 – Nusle 
v   z a s t o u p e n í : 
INKOS-OSTRAVA, a. s. IČO 48394637, Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava, IDDS: 
r7pb5ee 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, § 115 vodního zákona 
(dodejky, IDDS) 
Paní Eva Pastyříková, Květnového vítězství č.p. 491/72, 149 00  Praha 4-Háje 
Segas a. s., Libecina č.p. 76, 566 01 Libecina, IDDS: 55pf8nb 
Obec Džbánov, Džbánov č.p. 19, 566 01 Džbánov, IDDS: kikb7r9 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice, IDDS: ffhk8fq 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IDDS: z49per3 
Povodí Labe, s. p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2 
Paní Renata Mattisová, Rumburská č.p. 247/16, 190 00  Praha 9-Střížkov 
Paní Nikol Mercedes Horáková, Kovařovicova č.p. 1746/23, Žabovřesky, 616 00  Brno 16 
Pan Leoš Novotný, M. Kudeříkové č.p. 638, 664 71  Veverská Bítýška 
Pan Petr Novotný, M. Kudeříkové č.p. 638, 664 71  Veverská Bítýška 
Pan Miloslav Novotný, Hrušová č.p. 121, 565 55  VM Hrušová 
Paní Božena Syrová, Řepníky č.p. 14, 538 65  Řepníky 
Pan Miloslav Jiroušek, Džbánov č.p. 16, 566 01 Džbánov, IDDS: e355589 
Paní Milena Jiroušková, Džbánov č.p. 57, 566 01  Vysoké Mýto 
Paní Marcela Pátková, Blažkova č.p. 1118, 562 06  Ústí nad Orlicí 6 
Paní Jarmila Glencnerová, Sruby č.p. 20, 565 44  Sruby 
Pan Václav Novák, Dolní č.p. 517/74a, 783 13  Štěpánov u Olomouce 
Pan Jiří Zavřel, Džbánov č.p. 97, 566 01  Vysoké Mýto 
Pan Luboš Zavřel, Džbánov č.p. 97, 566 01  Vysoké Mýto 
Paní Štěpánka Jiskrová, Džbánov č.p. 63, 566 01  Vysoké Mýto 
Pan Josef Suchánek, Sedlec č.p. 55, Vraclav, 566 01  Vysoké Mýto 
Pan Růžena Suchánková, Sedlec č.p. 55, Vraclav, 566 01  Vysoké Mýto 
Pan Jan Dominik Suchánek, Džbánov č.p. 22, 566 01 Džbánov, IDDS: 5ejwmwz 
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Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 115 vodního zákona (doručováno 
veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 429, 518/46, 1233/32, 1233/35, 428, 518/72, 1233/37, 318, 569/6, 1233/116, 518/41, 
317, 1210, 371, 370/1, 374/1, 390/1, 390/16, 390/18, 390/31, 1184/15, 732, 734, 740, 1184/2, 
1184/14, 357/4, 743, 746, 748, 1184/19, 1184/23, 361/1, 361/4, 360/2, 360/7, 360/8, 1233/83, 
1233/122, 361/2, 361/5, 363/1, 363/4, 363/2, 363/3, 357/2, 381/2, 1233/92, 390/4, 1233/121, 
359, 358, 352, 351/2, 351/1, 346/3, 1233/101 v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Džbánov, Džbánov č.p. 19, 566 01 Džbánov 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce 
Městského úřadu ve Vysokém Mýtě (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní 
lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní 
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být 
vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu. 

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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