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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury - územní odbor Praha
Sp. zn.: MP-SDP0736/20-18/Bn
V Praze dne 15. února 2021
Č. j.: DUCR-7605/21/Bn
Telefon: +420 602 149 916
Oprávněná úřední osoba: Bulíř Roman JUDr.
E-mail: bulir@ducr.cz

ROZHODNUTÍ
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro stavbu dráhy:
železniční trať v úseku Pardubice-Rosice nad Labem
- Stéblová
“M o d e r n i z a c e t r a t i H r a d e c K r á l o v é - P a r d u b i c e Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice
nad Labem - Stéblová“
Stavebník:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím organizační
jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc,
IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská
2643/1a, 13000 Praha 3, IČ:25793349
v rozsahu:
D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení
PS 31-21-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS 33-21-01 ŽST Stéblová, úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ)
D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení
PS 30-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 32-21-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 34-21-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
PS 99-21-02 Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV)
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení
D.1.2.1 Místní kabelizace
PS 31-22-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace
PS 33-22-01 ŽST Stéblová, místní kabelizace
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D.1.2.2 Rozhlasové zařízení
PS 31-22-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, rozhlasové zařízení
PS 32-22-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, rozhlasové
zařízení
PS 32-22-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, rozhlasové zařízení
D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení
PS 31-22-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, telefonní zapojovač
PS 33-22-02 ŽST Stéblová, doplnění telefonního zapojovače
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
PS 31-22-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kamerový systém
PS 31-22-05 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, EZS
PS 32-22-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, kamerový systém na železničních přejezdech
D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel
PS 32-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK
PS 34-22-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, trubky HDPE a TK
D.1.2.7 Informační systém pro cestující
PS 31-22-06 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, informační systém pro cestující
PS 32-22-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, informační
systém pro cestující
PS 32-22-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, informační systém
pro cestující
D.1.2.8 Traťové radiové spojení
PS 31-22-07 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, TRS, MRS
PS 99-22-05 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, GSM-R
D.1.2.9 Jiná sdělovací zařízení
PS 31-22-08 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, sdělovací zařízení
PS 99-22-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, přenosový systém a TDS
PS 99-22-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DDTS ŽDC
PS 99-22-03 CDP Praha, vybavení dispečerského sálu
PS 99-22-04 Pardubice – Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravčího
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.1.3.1 Dispečerská řídící technika
PS 30-23-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ED Pardubice, doplnění DŘT
PS 31-23-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, DŘT
PS 32-23-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, doplnění DŘT
PS 33-23-01 ŽST Stéblová, doplnění DŘT
D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn
PS 31-23-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, STS 22kV, technologie
PS 32-23-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, TTS 22kV,
technologie
PS 32-23-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, TTS 22kV,
technologie
D.2 STAVEBNÍ ČÁST
D.2.1 Inženýrské objekty
D.2.1.1 Železniční spodek a svršek
SO 30-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek
SO 30-31-01.01 Pardubice hl.n.-Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava
GPK
SO 30-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek
SO 31-31-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek
SO 31-31-01.01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK
SO 31-31-11 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek
SO 31-31-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční svršek
2 /30

SO 31-31-12 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční spodek
SO 31-31-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční svršek
SO 31-31-13 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční spodek
SO 32-31-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek
SO 32-31-01.01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek, následná úprava GPK
SO 32-31-11 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční spodek
SO 33-31-01 ŽST Stéblová, železniční svršek
SO 33-31-01.01 ŽST Stéblová, železniční svršek, následná úprava GPK
SO 33-31-11 ŽST Stéblová, železniční spodek
SO 34-31-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek
SO 34-31-01.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK
SO 34-31-11 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek
SO 99-31-01 Pardubice hl. n. - Stéblová, výstroj a značení trati
D.2.1.2 Nástupiště
SO 31-32-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1
SO 31-32-02.01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nástupiště č. 1, demolice nástupišť
SO 31-32-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nové ostrovní nástupiště č. 2
SO 32-32-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, vnější nástupiště
SO 32-32-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, nová vnější
nástupiště
D.2.1.3 Železniční přejezdy
SO 31-33-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní
komunikace, část Správa železnic
SO 31-33-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní
komunikace, část Transform a.s. Lázně Bohdaneč
SO 31-33-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní
komunikace, část JHV - Engineering a.s.
SO 31-33-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 3,301, místní
komunikace, část Synthesia a.s
SO 31-33-05 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 4,232, účelová
komunikace, část Správa železnic
SO 31-33-06 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční přejezd ev. km 4,232, účelová
komunikace, část Statutární město Pardubice
SO 32-33-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. km 8,295, silnice
III/0376, část Správa železnic
SO 32-33-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční přejezd ev. km 8,295, silnice
III/0376, část Pardubický kraj
D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi
D.2.1.4.1 Železniční mosty
SO 31-34-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe
SO 31-34-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro
cestující
SO 31-34-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 3,677 přes Brozanský
potok
SO 32-34-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,800 - podchod pro
cestující a pěší
SO 32-34-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most ev. km 6,215 přes vodoteč
SO 32-34-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most ev. km 8,176 přes Velkou
strouhu
D.2.1.4.2 Železniční propustky
SO 31-34-21 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční propustek ev. km 1,960 přes vodoteč
SO 32-34-21 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 4,578 přes
občasnou vodoteč
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SO 32-34-22 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 5,375 přes
vodoteč
SO 32-34-23 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 7,254 přes
vodoteč
SO 32-34-24 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 7,857 přes
vodoteč
SO 32-34-25 Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, železniční propustek ev. km 8,505 přes
vodoteč
D.2.1.4.3 Silniční mosty
SO 31-34-31 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, silniční most přes trať v žkm 2,494 na ulici
Generála Svobody, zábrany proti dotyku
SO 32-34-31 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, silniční most přes trať v žkm 4,608 na silnici
I/36, zábrany proti dotyku
SO 32-34-32 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, silniční most přes trať v žkm 7,005 na silnici
III/0375, zábrany proti dotyku
D.2.1.4.4 Silniční propustky
SO 32-34-41 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, silniční propustek přes přítok Hledíkovského
potoka
D.2.1.4.7 Opěrné zdi
SO 30-34-72 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 2,051 - 2,106 vlevo
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 31-39-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kabelovod
D.2.1.10 Protihlukové objekty
SO 32-40-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 4,811 - 5,258 vlevo
SO 32-40-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 5,845 - 5,885 vlevo
SO 32-40-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, PHS v km 7,042 - 7,082 vlevo
D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
D.2.2.1 Pozemní objekty budov
SO 31-51-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, stavební úpravy výpravní budovy
SO 31-51-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nový technologický objekt
SO 31-51-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 4,232
SO 32-51-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, základy RD u přejezdu v km 8,295
SO 32-51-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, základy TTS
SO 32-51-04 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, základy TTS
SO 34-51-01 Medlešice -Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 85,419
SO 34-51-02 Medlešice -Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 86,744
SO 34-51-03 Medlešice -Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 87,253
D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 31-52-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 1
SO 31-52-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 2
SO 32-52-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, přístřešky na
nástupištích
SO 32-52-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, zastřešení
výstupů z podchodu
SO 32-52-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, přístřešky na
nástupištích
D.2.2.4 Orientační systém
SO 31-54-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, orientační systém
SO 32-54-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, orientační
systém
SO 32-54-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, orientační systém
D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení
SO 31-51-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení
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SO 32-51-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úpravy oplocení
SO 99-60-01 Pardubice-Rosice nad Labem-Stéblová, drobná architektura na nástupištích
D.2.3 Trakční a energetická zařízení
D.2.3.1 Trakční vedení
SO 31-61-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení
SO 32-61-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, trakční vedení
SO 32-61-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava připojení napájecího
vedení
SO 32-61-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava připojení zpětného
vedení
SO 33-61-01 ŽST Stéblová, úprava trakčního vedení
D.2.3.4 Ohřev výhybek
SO 31-64-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek
SO 33-64-01 ŽST Stéblová, elektrický ohřev výhybek - pardubické zhlaví
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 31-66-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení
SO 31-66-02 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, dálkové ovládání úsekových odpojovačů
SO 31-66-03 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, podchod pro cestující, elektroinstalace
SO 31-66-04 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe,
osvětlení konstrukce
SO 32-66-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úprava přípojky nn pro RD v km 4,232
SO 32-66-02 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Pardubice-Semtín, venkovní
osvětlení a rozvody nn
SO 32-66-03 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční most v km 4,800 - podchod pro
pěší - elektroinstalace
SO 32-66-05 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, zastávka Stéblová obec, venkovní osvětlení
a rozvody nn
SO 32-66-06 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, úprava přípojky nn pro RD v km 8,302
SO 32-66-07 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava dálkového ovládání
úsekových odpojovačů
SO 32-66-08 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, TM Stéblová, úprava návěsti pro elektrický
provoz
SO 32-66-09 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, magistrální rozvod 22kV Správa železnic
SO 33-66-01 ŽST Stéblová, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů - pardubické zhlaví
SO 33-66-02 ŽST Stéblová, úprava osvětlení - pardubické zhlaví
SO 34-66-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v km 85,415
SO 34-66-02 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v km 86,745
SO 34-66-03 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přípojka nn pro RD v km 87,247
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 31-67-01 ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 32-67-01 Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, ukolejnění vodivých konstrukcí
SO 33-67-01 ŽST Stéblová, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí
Umístění stavby:
Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 300/1 a 300/13 v k.ú. Blato, na pozemku parc.č. 497 v k.ú.
Dražkovice, na pozemcích parc.č. 414/3, 647, st. 67, 414/1 a 414/6 v k.ú. Medlešice, na pozemku
parc.č. 622 v k.ú. Nové Jesenčany, na pozemcích parc.č. 221/2, 70/2, 70/3, 70/4, 70/27, 70/5, 70/24,
70/25, 70/26, 202/3, 221/1, 222/1, 224, 70/30, 70/29, 70/36, 149/2 a 221/4 v k.ú. Ohrazenice, na
pozemcích parc.č. 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 3838/2, 3838/3,
3838/4, 3980/1, 4455/2, 1807/18, 2629/27, 2802/31, 2802/33, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4,
3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3879, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1,
4333/2, 4449, 2605/25, 2605/110, 2605/135, 2628/16, 2628/18, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6,
2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/34, 2802/36, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 4917/11, 4917/68,
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4917/69, 4917/70 a st. 715 v k.ú. Pardubice, na pozemcích parc.č. 58/5, 58/81, 58/74, 58/3, 58/59 a
58/82v k.ú. Pohránov, na pozemcích parc.č. 274/1, 266/4, 266/5, 621/2, 622/1, 623/1, 623/2, 761/1,
761/4, 852, st. 55, st. 378, st. 380, st. 428, st. 1387, st. 1655, 273/5, 275/11, 276/1, 276/7, 269/1,
626/2, 628/5, 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 613/15, 273/3, 276/10, 613/8, 640, 641/1,
645/1, 646, st. 379, 603/1, 603/3, 622/11, 622/12, 743, 760/1, 760/5, 761/3, 275/1, 275/13, 276/2,
276/9, 264/57, 622/2, 622/3, 622/9, 622/14, 622/18, 622/33, 622/34, 622/35, 622/37, 622/38, st. 54,
264/1, 269/2, 269/4 a 269/6 v k.ú. Rosice nad Labem, na pozemcích parc.č. 216/1, 216/2, st. 19,
71/5, 78/2, 131/2, 316/1, 316/8, 131/3, 318/2, 114/4, 114/3, 315/4, 316/6, 317/5, 114/5, 313/2,
316/3, 40/232, 71/1, 210/6, 71/4, 71/25, 103/1, 103/8, 114/2, 316/2, 103/6, 40/96, 40/97, 59, 316/7,
40/92, 40/93, 209/2, 313/3 a 315/2 v k.ú. Semtín, na pozemcích parc.č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3,
363/3, 368/4, 364/4, 364/5, 553/4, 364/1, 368/6, 406/26, 406/47, 537/30, 553/1, 553/5, 407/11 a
371/1 v k.ú. Srch, na pozemcích parc.č. 529/1, 529/14, 624 a 294/2 v k.ú. Staré Jesenčany, na
pozemcích parc.č. 284/2, 287/24, 337/22, 632/9, 564/1, 564/2, 64/1, 287/6, 297/1, 297/5, 297/6,
337/20, 565/2, 676/11, 678/10, 57/2, 60, 337/23, 567/1, 567/2, 324/7, 292/2, 297/2, 566/1, 566/2,
316/2, 287/23, 557/1, 568, 570, 76/2, 337/21, 560/46, 560/127, 313/2, 560/55, 290/1, 558, 571,
287/3, 569, 286/2, 565/1, 557/2, 298, 64/5, 676/4, 678/3, 316/5, 76/10, 76/19, 559, 337/1, 297/4,
287/15, 316/4, 319/1, 523/1, 523/3, 524, 560/54, 560/128, 676/8, 287/13, 287/14, 287/18, 287/32,
309, 560/52 a 632/10 v k.ú. Stéblová, na pozemcích parc.č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/4,
1103/2, 1103/4, 1170, 1200/6, st. 829, 1103/1, 1102/3, 1103/3 a 1191/4 v k.ú. Svítkov, na
pozemcích parc.č. 211/1, 568/1, 568/3, 568/4, 228, 170/7, 172/1, 634, 636, 282/3, 635, 236/4,
257/3, 535/4, 535/5, 617/4, 617/6, 617/11 a 637/1 v k.ú. Trnová.
Stručný popis stavby:
Cílem stavby je modernizace a zdvoukolejnění traťového úseku Pardubice Rosice nad Labem –
Stéblová, která zajistí základní požadované parametry: prostorovou průchodnost pro ložnou míru
UIC GC a třídu zatížení D4. Bude zajištěno zvýšení kapacity dráhy a zvýšení rychlosti. Bude
zřízeno zabezpečovací zařízení 3. kategorie, rekonstruován a modernizován železniční svršek a
spodek. Zlepší se podmínky pro dopravu nákladních vlaků dlouhých 740m, a to jak tranzitních, tak
končících (výchozích). V žst. Pardubice Rosice nad Labem bude vybudováno nové ostrovní
nástupiště č. 2 včetně bezbariérového přístupu novým podchodem, rekonstruováno trakční vedení a
řešena rekonstrukce mostů (výstavba nového mostu přes Labe) a propustků. V lokalitách s možným
překročením hlukových limitů budou instalována opatření proti hluku. Mimo tento úsek dojde
k rekonstrukci zabezpečovacího zařízení do žst. Medlešice. Bude modernizována zastávka
Pardubice-Semtín a zřízena nová zastávka Stéblová zastávka.
- podrobněji viz projektová dokumentace Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.
Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2.
Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a
ustanoveními stavebního zákona.
3.
Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
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Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby,
které jsou držiteli takového oprávnění.
7.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8.
Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno
jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním
žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu,
stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti
určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových
cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně
odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v
uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a
Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček
o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví, odboru
zdravotního dohledu, Český inspektorát lázní a zřídel, pod č.j.:MZDR 22787/2017-2/OZDČIL-H ze dne 12.6.2017:
- veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku
nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či
povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické
vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a
vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona. Stabilní mechanizmy musí být
podloženy záchytnými nepropustnými vanami
6.
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21.

22.

-

-

-

-

-

23.
-

-

použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu
úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a
podzemních vod
součástí vybavení pracoviště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci
jakéhokoliv úniku ropných látek
na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám
Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, pod č.j.:KrÚ 60157/2019/OŽP/Bo ze dne
27.8.2019, kterým byl vydán souhlas k trvalému a dočasnému odnětí pozemků souvisejících
se stavbou.
Stavebník dodrží podmínky Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 88093/2020/OŽPZ/Si ze dne 30.11.2020 o udělení
výjimky podle § 56odst. 1 a § 56 odst. 2, písm. b) a c) zákona o ochraně přírody ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů:
držitel výjimky je povinen zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby (předem
odsouhlasené krajským úřadem) ekologický dozor stavby, který musí být na stavbě
přítomen zejména při realizaci náhradních tůní pro žábronožky, při provádění zásahů do
dřevin a v době likvidace stávajících tůní s potvrzeným výskytem žábronožek sněžních (v
prostoru mezi tělesem stávající trati a silnicí I/37)
dřeviny uvedené v tabulce musí být ponechány bez zásahu nebo na nich může být proveden
zásah pouze ve zmíněném rozsahu
kácení dřevin, tj. těch dřevin, které nebyly uvedeny v předcházející podmínce, je možné
provést pouze v období od 1. 10. do 15. 3. kalendářního roku
v úseku stavby v km 6,0 až 6,9, tj. v místě souběhu stavby s hranicí přírodní památky a
evropsky významné lokality U Pohránovského rybníka, musí být část dřevní hmoty z
kácených dřevin ponechána na místě (tak, aby nebránila realizaci stavby) k rozpadu. Jedná
se konkrétně o následující dřeviny: dub letní (96d, 96g, 96h, 99c, 99f, 99i, 103n, 103o), lípa
srdčitá (99y). Na místě musí být rovněž ponechány minimálně kosterní větve a části kmenů
z dřevin, u nichž bude provedena redukce (viz podmínka výše)
na pozemku KN p. č. 58/5 v k.ú. Pohránov musí být vytvořeny dvě tůně jako náhradní
stanoviště pro druh žábronožka sněžní. Tyto tůně musí být vytvořeny ještě před zničením
drobných vodních ploch nacházejících se mezi tělesem stávající trati a silnicí I/37, v úseku
stavby cca km 6,0 - 6,9. Po vyhloubení tůní musí být na dno tůní rozprostřen materiál
(sediment) z vodních ploch, jež budou zničeny (viz výše). Umístění a rozsah tůní musí
odpovídat zákresu tůní znázorněnému v situaci
po vytvoření tůní nesmí být již v průběhu stavby do prostoru nových tůní a jejich
bezprostředního okolí jakkoliv zasahováno, tj. zejména vjížděno stavební technikou,
budovány v tomto prostoru přístupové komunikace, zřizovány deponie stavebního materiálu
apod.
všechny propustky, mostky, jímky a podobné objekty musí být navrženy tak, aby nebyly
pastí pro migrující plazy, obojživelníky či jiné drobné živočichy, tj. musí být navrženy tak,
aby tito živočichové mohli tyto objekty sami opustit.
Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru
životního prostředí, pod č.j.: OŽP/38682/20/LO ze dne 11.5.2020:
s odpady, které vzniknou v průběhu realizace záměru, je nutno nakládat v souladu s
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
předpisy souvisejícími
ve smlouvě s firmou, která bude stavební práce realizovat, musí být jednoznačně stanoveno,
který právní subjekt bude původcem odpadů, které při realizaci záměru vzniknou
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odpady obsahující azbest lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být
upraveny a zabaleny tak, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší (§ 35 zák.
č.185/2001 Sb., o odpadech) a musí být respektován § 21 nařízení vlády č.361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Materiály, které obsahují azbest, by
měly být odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních prací
při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové
technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší
a vedou k omezení působení rizik
dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství
v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu
odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru
životního prostředí, pod č.j.: ŽP/38795/2017/Ves ze dne 14.6.2017 ke zmírnění zásahu do
významných krajinných prvků, zejména:
v případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně
2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena
ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m)
Stavebník dodrží závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí,
pod č.j.: OŽP/70777/2019/Me ze dne 12.7.2019:
nedojde k poškození stojících lesních stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na
PUPFL; u částí PUPFL, které budou pravomocně odňaty z PUPFL, lze na základě
rozhodnutí o odnětí odstraňovat dřeviny
na PUPFL nebude ukládán žádný stavební ani jiný materiál, s výjimkou částí PUPFL, které
budou pravomocně odňaty z PUPFL
při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na PUPFL, s výjimkou částí
PUPFL, které budou pravomocně odňaty z PUPFL
části PUPFL, které budou přímo dotčeny stavbou (jejich výčet je nedílnou přílohou tohoto
dokumentu), musí být pro samotnou realizaci stavby odňaty z PUPFL.
Stavebník dodrží podmínky stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy
a životního prostředí, pod č.j.:ÚMOI/4466/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 21.9.2020:
veškerá zařízení staveniště, skládky materiálu, odpady ze stavební činnosti, stavební
mechanizmy, apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora
v případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, případně budou na
místní komunikaci probíhat stavební práce je zhotovitel povinen požádat o povolení
zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č.
13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů silniční správní úřad
odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě, že
bude stavební zařízení umístěno na veřejném prostranství - na pozemkových parcelách ve
vlastnictví Statutárního města Pardubic, případně na nich budou probíhat stavební práce, je
zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním
tohoto prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu
Pardubice I. V obou výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění
zařízení staveniště a podmínky pro provádění stavebních prací vč. konečných úprav
předmětných místních či účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná
zeleň apod.)
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dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a
znečišťovány. Případné znečistění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze
stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na těchto komunikacích
před zahájením a po ukončení stavby bude provedena prohlídka tras staveništní dopravy za
účasti stavebníka, dodavatele, zástupce vlastníka a správce místních komunikací, ze které
bude sepsán protokol a pořízena fotodokumentace. Komunikace, užívané pro staveništní
dopravu, budou dodavatelem stavby a na jeho náklady po dokončení stavby uvedeny do
původního stavu
odstavené mechanismy budou ponechávány zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v
místech k parkování mechanismů uzpůsobených. Staveništní doprava bude probíhat pouze v
prostorách k tmu určených. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace musí
být před výjezdem očištěna
na přístupových trasách nebudou z důvodu vedení staveništní dopravy dlouhodobě
realizována žádná omezení obecného užívání místních komunikací, vč. dopravy v klidu
po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem
stávající dřeviny, které budou dotčeny stavbou, budou důsledně ochráněny proti poškození
vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích4*, a to jak kmen,
koruna, tak i kořenový systém. Při provádění výkopových prací v blízkosti těchto dřevin
zajistí investor přítomnost odborného dozoru na místě, který bude dohlížet na dodržování
postupů stanovených výše uvedenou normou.
Stavebník dodrží podmínky stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice V, odboru
investičního a správního, pod č.j.:5235/2020 ze dne 9.10.2020, zejména:
pokud při realizaci stavby vzniknou jakékoliv odpady, je nutné s nimi nakládat v souladu s
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. O vznikajících odpadech v průběhu
stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití je nutno vést odpovídající evidenci.
Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12
odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze využívat nebo
odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
v případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou
práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány
po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu
po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí
v případě zásahu do pozemků ve vlastnictví Statutárního města Pardubice budou tyto
pozemky po dokončení stavebních prací protokolárně předány Úřadu městského obvodu
Pardubice V - odboru investičnímu a správnímu, a to nejpozději do 7 dnů po dokončení
stavebních prací.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Obce Stéblová pod zn.: OB/25/2020 ze dne
14.10.2020:
provoz na silnici III/0376 přes přejezd P5356 (km 8,295) nebude v době rekonstrukce zcela
vyloučen, jak je uvedeno v dokumentaci E.05.08 část 3.5 Dopravní opatření během stavby:
pozemní komunikace. V této části dokumentace je navržena objízdná trasa od III/3239
(křižovatka Boudy) po ÚK Stéblová. Upozorňujeme, že tato ÚK je nevhodná pro
obousměrné dopravní zatížení, které uzavírkou přejezdu vznikne. V těsné blízkosti ÚK se
také nacházejí náletové dřeviny bránící vyhýbání protijedoucích vozidel. ÚK je vedena po
pozemcích soukromých vlastníků. ÚK byla původně pouze obslužná komunikace pro
železniční vlečku vedoucí od železniční stanice Stéblová do areálu Semtín. Požadujeme
tedy, aby byl brán zřetel na stav navržené objízdné trasy a aby k uzavření přejezdu v době
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rekonstrukce došlo pouze v nejnutnějších případech, maximálně po dobu dvou víkendů dle
fází rekonstrukce, a to pro první fázi rekonstrukce v rozsahu max. 58 hodin (od Pá 18:00 do
Po 4:00) a pro druhou fázi rekonstrukce v rozsahu max. 36 hodin (od So 6:00 do Ne 18:00).
Navržená objízdná trasa bude také oklestěna od náletových dřevin pro bezpečný provoz v
době uzavření přejezdu.
Stavebník dodrží podmínky Povolení kácení dřevin vydané Obecním úřadem Stéblová, pod
č.j.KD-2/2020 ze dne 16.11.2020:
kácení dřevin bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí a v době vegetačního klidu
(1. 11.-31.3.)
kácení bude provedeno odborným způsobem za dodržení bezpečnostních předpisů na
náklady žadatele
kácení bude provedeno úrovňově, výška pařezu nepřesáhne 20 cm
vytěženou dřevinu žadatel nabídne vlastníkovi příslušného pozemku. V případě, že vlastník
příslušného pozemku o vytěženou dřevinu nebude mít zájem, zlikviduje tuto žadatel na své
náklady
za pokácené dřeviny se ukládá náhradní výsadba dle § 9 odst. 1 zákona, a to v rozsahu 30ks
stromů na pozemku pare. č. 523/1 v k.ú. Stéblová po předchozí domluvě s vlastníkem
pozemku, popřípadě na pozemcích účastníků řízení v případě, že o náhradní výsadbu na
svém pozemku projeví prostřednictvím příslušného orgánu ochrany přírody zájem.
Stavebník dodrží podmínky stanoviska závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Pardubického kraje pod č.j.:KHSPA 15862/2020/HOK-Pce ze dne 25.11.2020:
v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hlučnosti z provozu sdělovacího
zařízení v ŽST Pardubice-Rosice n. L., v zastávce Pardubice-Semtín a v zastávce Stéblová z
posuzované stavby. Měření bude provedeno pro nejhlučnější hodinu v době noční u
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb jednotlivých obcí: Rosice n. L., Stéblová
a Semtín
realizace 3 protihlukových stěn (v k.ú. Semtín, Ohrazenice, Srch) bude dokončena
nejpozději před uvedením stavby do zkušebního provozu nebo předčasného užívání. Před
zahájením užívání stavby bude rovněž předložen KHS doklad o demolici o objektu čp. 21 v
obci Stéblová (z důvodu nerealizace PHS č. 4). Dále bude před zahájením užívání stavby
KHS doloženo konečné vyřešení hluku před uváděnými byty v KN v obci Rosice n. L. (tj.
čp. 411 a 53)
v rámci zkušebního provozu stavby „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová44 budou
předloženy výsledky měření hluku v denní době a v noční době z železniční dopravy u
chráněných venkovních prostorů staveb v Rosicích nad Labem v ochranném pásmu dráhy a
mimo ochranné pásmo dráhy, tj. před okny v nejvyšším patře objektu k bydlení ulice Nádražní čp. 379,
Rosice nad Labem včetně doložení intenzit železniční dopravy

nejpozději ke kolaudaci stavebních objektů přeložek vodovodů budou předloženy doklady o
zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
- před uvedením předmětné stavby (přeložek vodovodů) do provozu bude předložen doklad o
nezávadnosti pitné vody ze všech nově přeložených vodovodních řadů.
31. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Státní plavební správy, pod zn.:2139/PH/19 ze dne
14.5.2020:
- stavba bude zabezpečena tak, aby bylo zamezeno pádu jakéhokoli materiálu z demolice či
stavby mostu do vodní cesty
- v případě, že dojde i přes veškerá zabezpečení k pádu předmětu do vodní cesty, bude tato
skutečnost neprodleně nahlášena na Státní plavební správu, středisko RIS, tel. č. 840 111
254 nebo 606 690 012
-
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postup všech prací (demoličních i stavebních) musí být v dostatečném časovém předstihu
projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a
osazení příslušného plavebního značení po dobu demolice i stavby
po dobu provádění prací bude na levém břehu Labe v ř. km 964,902 osazen břehový signální
znak B.8 „Příkaz zachovat zvláštní pozornost“ viditelně pro protiproudní plavbu. Základní
rozměr signálního znaku bude 1,0m x 1,0m. Signální znak bude umístěn na ocelovém
sloupku. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem
po dobu provádění prací bude na pravém břehu Labe v ř. km 965,102 osazen břehový
signální znak B.8 „Příkaz zachovat zvláštní pozornost“ viditelně pro poproudní plavbu.
Základní rozměr signálního znaku bude 1,0m x 1,0m. Signální znak bude umístěn na
ocelovém sloupku. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním
terénem
na obou stranách mostu bude umístěn signální znak C.2a „Podjezdná výška omezena“ s
údajem 5,45. Znak bude v noci osvětlen. Způsob uchycení plavebního značení na konstrukci
mostu bude plavebním úřadem předem odsouhlasen
těsněné štětovnicové jímky musí být opatřeny opeřením z důvodu bezpečnosti plavebního
provozu
omezení plavby během výstavby mostu lze pouze na základě projednání se Státní plavební
správou
při demolici mostu nad korytem řeky bude zastavena plavba. Zastavení plavby a postup
demoličních prací bude projednán se Státní plavební správou minimálně 30 dnů předem
před zahájením demolice a po jejím ukončení bude provedeno zaměření dna, které bude
předáno Státní plavební správě
v průběhu prací nesmí dojít k poškození, přemisťování či zakrývání plavební signalizace
Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. 3 týdny
před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby.
Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p., pod č.j.: PLa/2020/035652 ze dne
23.11.2020, zejména:
dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě je úsek vodního toku Labe od ř.km 726,6
(státní hranice se Spolkovou republikou Německo) po ř.km 973,5 (Kunětice) sledovanou
dopravně významnou vodní cestou. Upozorňujeme, že na vodní cestě dopravně významné
mají být dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 222/1995 Sb. nové mosty stavěny o nejmenší podjezdné
výšce 7,0 m nad nejvyšší plavební hladinou
v případě, že příjezdy na stavební pozemky povedou po pobřežních komunikacích podél
Labe, požadujeme následně provést celkovou rekonstrukci povrchu vozovky včetně
položení nového živičného povrchu. Upozorňujeme, že není možné uvažovat s využitím
příjezdové trasy po pravém břehu k návodní straně železničního mostu (od mostu Kpt.
Bartoše nebo od ul. Brožíkova).
demolici stávajícího středového pilíře požadujeme provést včetně jeho základu na hloubku
minimálně 3,0 m od normální hladiny vody ve zdrži Srnojedy, tj. na úroveň minimálně
209,99 m n.m., výškový systém Bpv
u souběhu železniční tratě s vodními toky požadujeme zachování nezastavěného pruhu v šíři
min. 6,0 m.
pozemky ve správě Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do
řádného stavu dle původních parametrů včetně případných škod na zařízení v majetku
Povodí Labe, státní podnik
v blízkosti železničního mostu se nachází na levém břehu Labe značení kilometráže kilometrovník 965,0. Pokud dojde k jeho posunutí je potřeba provést nové výškové a
polohové zaměření
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před zahájením prací bude pro stavbu vypracován a schválen povodňový plán. Povodňový
plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. V
rámci povodňového plánu bude investor mít povinnost zajistit po celou dobu trvání opatření
v korytě (se zvláštní důležitostí o péči v případě zvýšených průtoků) odstraňování spláví z
průtočného profilu mostu
křížení vedení s vodním tokem Velká strouha a Jesenčanský potok bude provedeno
protlakem kolmo na vodní tok. V místě křížení bude zachována hloubka min. 1,2 m pod
pevným dnem toku (myšleno bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Místo křížení
bude také viditelně označeno označníkem. Startovací a cílová jáma protlaku bude umístěna
min. 3 m od břehové hrany koryta toku
kabelové žlaby umístěné na konstrukcích mostů a propustků nesmí zasahovat do jejich
průtočného profilu a budou umístěny dle možností na povodní strany
zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik provozní střediska Pardubice (Cihelna 135, 530 09 Pardubice, tel. 466 864 419, tel. 466
868 246)
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu pod zn.: SPU
308463/2020 ze dne 29.12.2020:
SPÚ nebude přebírat do svého majetku či správy žádný z nově budovaných objektů, ty bude
udržovat v provozuschopném stavu vlastník, tj. bude na nich provádět potřebnou údržbu,
odstraňovat zachycené nánosy atd.
dotčená HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost
stavbou nesmí být negativně ovlivněny odtokové poměry v HOZ
dno propustků musí navazovat na původní niveletu dna HOZ (tj. dno bez nánosů)
při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude
zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do profilu HOZ
požadujeme písemně oznámit SPÚ, odboru vodohospodářských staveb zahájení prací na
stavebních objektech, v rámci nichž má dojít k dotčení HOZ, alespoň 5 pracovních dnů
předem
požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb na kontrolní dny
týkající se dotčení staveb vodních děl HOZ a k odsouhlasení dokončených prací před
kolaudací objektů.
Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
Územního odboru Pardubice, Dopravního inspektorátu, pod č.j.:KRPE-64935-1/ČJ-2020170606 ze dne 11.9.2020:
v místech styku pozemní komunikace s dráhami budou splněny podmínky dle ustanovení §
37 zákona č. 13/1997 Sb., o silničním provozu v platném znění
případné úpravy komunikací bude splňovat podmínky pro výstavbu a úpravu pozemních
komunikacích dle ČSN 736101, ČSN 736110
v místech křížení pozemní komunikace s dráhami budou zajištěny rozhledy a bezpečná šíře
přejezdu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a příslušných
ČSN 736102, zde upozorňujeme zejména na překážky v rozhledech, které vznikají
umístěním staveb souvisejících s dráhami (rozvodny a pod.)
železniční přejezdy budou splňovat podmínky dle ČSN 736380 včetně posledních změn
(Z3).
Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu, pod č.j.:KRPE-59852-1/ČJ-2020170306 ze dne 22.9.2020, zejména:
železniční trať bude i po této úpravě (modernizaci) odpovídat příslušným předpisům - v
případě, že při úpravě (modernizaci) trati dojde k úpravám železničních přejezdů, budou
13 /30

-

-

36.

37.
-

-

-

38.
-

-

tyto ŽP i po úpravě odpovídat ČSN 73 6380, úpravou (modernizací) trati nebudou narušeny
rozhledové poměry pro železniční přejezdy umístěné na trase, světlené přejezdové
zabezpečovací zařízení na upravované (modernizované) trati budou odpovídat ČSN 34 2650
prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho
případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě,
pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního
značení
před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně
inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o
vydání „Stanoviska k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně
požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a
vedení objízdné trasy“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pod
zn.:SUSPK/1852/2020 ze dne 12.3.2020 k instalaci nových ochranných sítí (protidotykových
zábran) na zábradlí mostu ev.č. 0375-2 Srch přes železnici, zejména:
instalace nového zařízení nesmí omezit možnost provádění prohlídek mostního objektu
Stavebník dodrží podmínky stanoviska České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec
Králové, pod č.j.:1898/2020 ze dne 12.10.2020, zejména:
před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro
dočasný zábor a před vydáním stavebního povolení uzavření nájemní smlouvy na trvalý
zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby.
Minimální cena dočasného záboru je 5000,- Kč/bez DPH. Nájemní smlouva na trvalý zábor
bude uzavřena do doby převodu (odkupu) pozemku
zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví
dopisu minimálně 7 dní předem
k předání a převzetí staveniště na majetku ČD.a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM
Hradec Králové - místní správu
v zájmových lokalitách se vyskytují inženýrské sítě v naší správě. Před zahájením zemních
prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy za účelem přesného vytýčení tras IS.
Při výkopových pracích je třeba dodržet ochranná pásma IS a zajistit zabezpečeni
stávajících vedení IS proti poškození
zasažený pozemek ČD, a s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen,
bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby
budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch
dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, pod
č.j.:38200/3/SO/2020 ze dne 2.11.2020, zejména:
průjezdní profil a prostorové uspořádání silnice I/36 nebude změněno
zařízení „zábrany proti dotyku" jsou dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění součástí silnice/mostu, jedná se o tzv. „mostní vybavení" v
majetkové správě vlastníka pozemní komunikace. K tomuto proto není třeba vydávat
souhlas dle § 25 zákona o zvláštním užívání silnice/mostu k umístění tohoto typu zařízení
plánovaná komplexní rekonstrukce dotčeného silničního mostu je připravena v období
11/2021 - 11/2022, nutnost koordinace souběžných staveb na železniční trati a silnici I/36
stavba bude prováděna v klimaticky vhodném období. Dopravně inženýrská opatření z
hlediska BESIP budou předem projednána
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v případě, že si stavba vyžádá zvláštní užívání silnice (zřízení pracovního místa) je nutné,
aby zhotovitel stavby požádal v dostatečném předstihu před realizací stavby ŘSD ČR
Správu Pardubice v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c-2 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění o souhlas se zvláštním užíváním silnice I/36.
Stavebník dodrží podmínky stanoviska Telco Pro Services, a.s., pod zn.:020-47-PR9 ze dne
30.9.202 v plném rozsahu vydaného souhlasu s činností v ochranném pásmu
telekomunikačního vedení.
Stavebník dodrží podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.:1110913636 ze dne
2.10.2020 v celém rozsahu.
Stavebník dodrží podmínky Vyjádření CETIN a.s., pod č.j.:765830/20 ze dne 24.9.2020,
zejména:
stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet podmínky stanovené
Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických komunikací
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Elektrárny Opatovice pod zn.: 301-20 ze dne
3.11.2020, zejména:
při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č.
458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho
spolehlivosti a bezpečnosti provozu
v případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP
dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí
provádět zásadně kolmo na zařízení EOP uložit kabel vedení na náklady investora do
chráničky (např. KOPOFLEX) Provedení křížení protlakem musí byt provedeno písemně
schváleným způsobem EOP před zahájením. Provedení křížení musí před zakrytím
zkontrolovat zástupce EOP (technik SZT 724 010 425). O provedené kontrole bude sepsán
zápis do stavebního deníku
při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi
zabránit poškození horkovodního potrubí procházejícího uvažovanou stavbou, například
provedením ochranného bednění - použitím krycích panelů nebo plechů.
Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání
s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, oddělení ochrany územních
zájmů, pod sp.zn.:88292/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 23.11.2020, zejména:
řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy a dojde k
jeho kolizi s posuzovanou stavbou. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru
budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s
podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního
vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto
vyznačení udržovat v nezměněném stavu.
veškeré zemní práce v kolizním ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru
musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora.
Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před
záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V
rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to
především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.
v ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz
jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále
jev prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před
záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o
provedení kontroly
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stavba se nachází ochranném pásmu s výškovým omezením staveb. Případnou výstavbu
železničních návěstidel, nebo elektrifikaci tratě je nutné nechat opět posoudit. Z hlediska
výškových překážek se stávající trať nachází přímo v ose vzletové přistávací dráhy, ve
vzdálenosti cca 500 m od prahu dráhy, tvoří překážku letovému provozu, tato překážka je
momentálně označena a zanesena v dokumentaci leteckých ochranných pásem letiště
Pardubice.
požaduji před zahájením stavebních prací, v úseku cca 500 m na každou stranu od místa,
kde osa přistávací dráhy protíná železniční trať, provést dohovor se zástupci Správy letiště
Pardubice o průběhu prací. Je nutné projednat zejména použití jeřábů a jiných strojů
představující výškovou překážku.
Stavebník dodrží podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., pod zn.:
Jo/2020/v,k/DSŘ-950 ze dne 15.10.2020, zejména:
všechna potrubí veřejných vodovodů a kanalizací a související zařízení budou ochráněna
proti vlivu prostředí - působení provozu žel.trati ( bludné proudy, apod.), tzn. nejen v řešené
oblasti, ale i oblasti dosahu jejích vlivů
všechna potrubí stávajících, překládaných a nově položených vodovodů a kanalizací, jejich
zásypy a související zařízení budou ochráněna po dobu výstavby proti poškození (např. při
přejíždění mechanizací atd.)
ke všem vodovodům, kanalizacím a souvisejícím objektům dotčeným předmětnou stavbou
železnice bude zajištěn příjezd a přístup
v případě zřizování protihlukových stěn a dalších zařízení (přejezdy, mosty, propustky, nové
RD atd.) a při rekonstrukci traťových zabezpečovacích zařízení budou respektována
ochranná pásma stávajících a nově přeložených tras veřejných vodovodů a kanalizací min v
rozsahu ustanovení zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
před zahájením stavby budou vytýčena všechna stávající zařízení ve správě VAK v možném
dosahu stavby
při snižování hladiny podzemní vody během stavby nebudou tyto čerpané vody vypouštěny
do veřejné kanalizace
po realizaci (nejpozději ke kolaudaci díla) bude uzavřena smlouva o služebnosti (VAK bude
uveden jako oprávněný) se zápisem do KN, což bude doloženo k předání a převzetí
vodovodů a kanalizací po stavbě a ke kolaudaci vodních děl. Týká se i nových přeložek a
stávajících tras pod žel.tělesem.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření PARAMO, a.s., ze dne 25.9.2020:
před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytýčení inženýrských sítí PARAMO, a.s. (procesní
voda, pitná voda, kabel sdělovací, kabel telefonní)
příjezdové komunikace k objektu ČSLV a pracovníků dodavatelských firem zajišťujících
opravy a údržbu zařízení
plánovaný objekt ZS 11 je navržen v prostoru nad potrubím PARAMO, a.s. Před zahájením
stavby ZS 11 je nutno vytýčit inženýrské sítě PARAMO, a.s. a v průběhu stavby nesmí dojít
k jejich poškození.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn.:2007221144193417 ze dne 3.8.2020, zejména:
stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany vedení veřejné
komunikační sítě společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
Stavebník dodrží podmínky stanoviska GasNet Služby, s.r.o., pod zn.: 5002229041 ze dne
23.10.2020, zejména:
v místech křížení železniční tratě budou realizovány přeložka VTL plynovodů a budou
provedeny přeložky STL plynovodů OC DN 200 a PE d 63. Podmínky uvedené ve
stanovisku je třeba dodržet v plném rozsahu.
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Stavebník dodrží podmínky vyjádření Synthesia, a.s., pod zn.:45100/86/2020 ze dne
27.11.2020:
konečné provedení stavby nesmí po kompletním dokončení a po jejím uvedení do provozu
ohrozit nebo zásadním způsobem ovlivnit provozování dráhy-vlečky, ani provozování
drážní dopravy na této dráze-vlečce a bude realizováno v rozsahu předložené dokumentace
se zapracovanými připomínkami.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Služby města Pardubic a.s., pod zn.: 20497/IO ze dne
9.10.2020, zejména:
práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození souboru veřejného osvětlení
součástí stavby bude i přeložka VO, jejichž stavba bude hrazena z prostředků investora
před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO
SmP
soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České
Radiokomunikace a.s., pod zn.:UPTS/OS/256588/2020 ze dne 1.10.2020, zejména:
nejméně 15 dní předem oznámit zahájení prací
před zahájením prací nechat vytýčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a
zařízení
prokazatelně seznámit pracovníky provádějící práce s polohou tohoto vedení (zařízení)
zajistit nezbytná opatření vedoucí k zamezení možného poškození podzemního
telekomunikačního vedení a zařízení
písemně ohlásit ukončení prací.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření EDERA Group a.s., pod zn.. 394/141020/PC ze dne
14.10.2020, zejména:
realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti
EDERA Group
před zahájením výkopových prací dojde k vytýčení sítí přímo na místě stavby
při provádění stavebních prací je třeba učinit příslušná opatření, aby nedošlo k ohrožení,
nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví EDERA Group a.s.
před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení přizván zástupce
naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření a souhlasu s činností a realizací stavby v ochranném
pásmu sítě Dopravní podnik města Pardubic, a.s., pod zn.:Lp/20/1442 ze dne 2.10.2020:
nebude dotčen provoz linek městské dopravy po komunikacích, které k dané stavbě přiléhají
nebo jí kříží
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., pod
č.j.:271/TD/19 ze dne 6.8.2019 v plném znění.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, pod
č.j.:LCR 164/002204/2020 ze dne 27.8.2020 a pod č.j.:LCR 164/003370/2020 ze dne
30.12.2020, zejména:
před zahájením stavebních prací bude pozemek protokolárně předán investorovi stavby
začátek prací bude předem písemně oznámen zástupci Lesní správy Choceň
pozemek (jeho část) bude využíván tak, jak je uvedeno v žádosti a ve výřezu koordinační
situace v příloze
investor uhradí vlastníku pozemku všechny náhrady, např. náhradu za předčasné smýcení,
za ztrátu na produkci apod.
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pozemek bude maximálně šetřen, aby nedošlo k poškození okolních stromů ani jejich
kořenových náběhů a dopad případných škod byl minimální
po ukončení stavby bude dočasná přístupová komunikace zlikvidována.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství vodních cest ČR, pod
č.j.:ŘVC/226/2013/OPR-152 ze dne 8.10.2020:
stavba musí v případě výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe zabezpečit
nejmenší podjezdnou výšku v souladu s § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb.,
vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných
věcí, ve znění pozdějších předpisů
stavba musí v případě výstavby průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe zabezpečit
požadovanou šířku plavební dráhy v profilu mostu v hloubce odpovídající ponoru
návrhového plavidla + rozšíření v oblouku v souladu s § 5 a § 8 vyhlášky Ministerstva
dopravy č. 222/1995 Sb., vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii
a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Stavebník dodrží podmínky vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi pod č.j.:621/2020 ze
dne 28.8.2020, zejména:
stavebník ještě během přípravy stavby kontaktuje instituci pověřenou k provádění
záchranných archeologických výzkumů na daném území a uzavře s ní dohodu o provedení
záchranného archeologického výzkumu
před zahájením zemních prací bude uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v
prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k
dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad
stavebník je povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických
situací /nálezy zdiva, jímek, apod./, stejně jako nálezy movité povahy /keramické zlomky,
kovy, kosti apod./, a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu AV ČR
v Praze či nejbližšímu muzeu.
stavebník předloží archeologem vyhotovený expertní list (popř. závěrečnou zprávu) jako
doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při
kolaudačním řízení, popř. při předání stavby.
Stavebník dodrží podmínky odborného posouzení Východočeské muzeum v Pardubicích pod
zn.:262/720/2020 ze dne 19.10.2020, zejména:
v průběhu stavby nelze vyloučit přítomnost archeologických situací a nálezů a je tedy třeba
archeologický dohled. VČM je oprávněnou organizací a je schopné záchranný
archeologický výzkum na této stavební akci zajistit.
Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí
stavebník Drážnímu úřadu.
Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6-ti měsíců.
Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č.
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování
rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena
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předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich
vlastníkům.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím
organizační jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova
1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3, IČ:25793349
 Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53728 Chrudim, IČ:27484211
 Dopravní podnik města Pardubic, a. s., Teplého 2141, 53220 Pardubice, IČ:63217066
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice,
IČ:65993390
 zemřelá Anna Klapková, kterou zastupuje v dědictví: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Pardubice,
nám. Republiky 12, 53202 Pardubice, IČ:69797111
 Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice I,IČ:00274046
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 53002 Pardubice, IČ:60108631
 Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 53002 Pardubice, IČ:25262572
 EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 53002 Pardubice I, IČ:27461254
 Elektrárny Opatovice, a.s., Pardubice 2, 53213 Opatovice nad Labem,IČ:28800621
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové, IČ:70890005
 Obec Srch, Pardubická 100, 53352 Srch
 ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň,IČ:24729035
 NAPA TRUCKS spol. s r. o., Semtín 100, 53353 Pardubice 19, IČ:25288717
 Synthesia, a.s., Semtín 103, 53002 Pardubice, IČ:60108916
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice, IČ:00085031
 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha 6, IČ:24738875
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5, IČ:25788001
 InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 18, 62800 Brno, IČ:46981071
 PARAMO, a.s., Přerovská 560, 53006 Pardubice, IČ:48173355
 Explosia a.s., Semtín 107, 53050 Pardubice Semtín, IČ:25291581
 ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, IČ:60193531
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ:01312774
 Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, IČ:29148278
 MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 27801 Kralupy nad Vltavou, IČ:60193468
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČ:42196451
 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 914, 50002
Hradec Králové, IČ:70994226
 ROSICE PARK a.s., K Vinici 1256, 53002 Pardubice, IČ:06346545
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9,IČ:04084063
 ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Brozanská 490, 53352 Staré Hradiště, IČ:48154954
 KOBLÍŽKOVÁ MARIE, Stéblová 11, 53345 Stéblová
 NOVÁK FRANTIŠEK, 9. května 840, 53401 Holice
 NOVÁK JIŘÍ, Brocno 160, 41108 Štětí
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PROVAZNÍKOVÁ JAROSLAVA, Revoluční 787, 53401 Holice
ROČKOVÁ IVANA, Nádražní 280, 53401 Holice
PINKASOVÁ MARIE, Stéblová 44, 53345 Stéblová
NOVOTNÝ JOSEF, Stéblová 32, 53345 Stéblová
DVOŘÁK SLAVOMIL, Wilsonova 553, 53901 Hlinsko
ŠIMÁKOVÁ JITKA, Stéblová 38, 53345 Stéblová
GRAŇÁKOVÁ VÁCLAVA, Rožkova 2628, 53002 Pardubice
JIČÍNSKÝ VÁCLAV, Pichlova 2652, 53002 Pardubice
JIČÍNSKÝ VLASTIMIL, Dvořákova 77, 53345 Čeperka
ŠÍN JOSEF, Stéblová 63, 53345 Stéblová
TROJANOVÁ DAGMAR, Stéblová 14, 53345 Stéblová
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno, IČ:27935311
Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 53002 Pardubice, IČ:60916583
Fa RENE a.s., Bratří Štefanů 886/67, 50003 Hradec Králové, IČ:15061931
HASTEX & HASPR s.r.o., Srch 229, 53352 Srch, IČ:45535442
Runcorn corp s.r.o., Ke Strašnické 50/16, 10000 Praha 10, IČ:06142656
ALACER Development s.r.o., Doubravice 105, 53353 Pardubice, IČ:01842943
JHV - PROPERTY s.r.o., Nádražní 641, 53351 Pardubice, IČ:08573042
Sdružení vlastníků zahrádek Doubravice, Sedláčkova 434, 53009 Pardubice, IČ:69153256
TECHPARK Hradubická a.s., Čepí 101, 53332 Čepí, IČ:27519546
Agroterra East s.r.o., Semtín 117, 53353 Pardubice, IČ:28826043
SK - EKO Pardubice s. r. o., Semtín 52, 53002 Pardubice, IČ:25283979
JIROUTKOVÁ KVĚTUŠE, Jiřího Potůčka 24, 53009 Pardubice
ŠEDIVKOVÁ IVANA, Jiřího Potůčka 24, 53009 Pardubice
ČERNOHLÁVKOVÁ ALŽBETA, Marie Majerové 282, 53353 Pardubice
BARTŮŇKOVÁ KVĚTUŠE, Horní Jelení 21, 53374 Horní Jelení
HOLICKÝ FRANTIŠEK, Bohdanečská 11, 53009 Pardubice
HOLICKÁ MIROSLAVA, Bohdanečská 3, 53009 Pardubice
RÁLIŠ MILAN, Zelená 426, 53003 Pardubice
RÁLIŠ PETR, Kokešova 145, 53006 Pardubice
MUSILOVÁ MICHAELA, Jiránkova 2098, 53002 Pardubice
BÁRTA ALEŠ, Bohdanečská 9, 53009 Pardubice
DOLEŽALOVÁ SABINA, Bělobranské náměstí 132, 53002 Pardubice
VAŇKOVÁ YVONA, Holubova 921, 53003 Pardubice
JELÍNKOVÁ SVĚTLANA, Jana Zajíce 985, 53012 Pardubice
DOLEŽALOVÁ ALENA, Doubravice 14, 53353 Pardubice
ZÁLESKÁ MARIE, Mělnická 10/3, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
HAVELKA VLADISLAV, Těchonín 51, 56166 Těchonín
GRUSOVÁ ALENA, Červená Voda 253, 56161 Červená Voda
KUČERA JIŘÍ, Blšanecká 1535/6, 10400 Praha
KOHOUT MIROSLAV, Gagarinova 385, 53009 Pardubice
ŠÍNOVÁ VLADIMÍRA, Stéblová 63, 53345 Stéblová
ŠAFKOVÁ JANA, Stéblová 29, 53345 Stéblová
MACHAČ MARTIN, kpt. Nálepky 2333, 53002 Pardubice
JANÁČKOVÁ ALENA, Benešovo náměstí 2507, 53002 Pardubice
PETRÁŇKOVÁ ZDEŇKA, Gočárova třída 1224/31, 50002 Hradec Králové
HYNKOVÁ ROMANA, Struha 866, 51754 Vamberk
KALHOUS MILOŠ, U Zvoničky 26, 53352 Srch
KALHOUSOVÁ EVA, U Zvoničky 26, 53352 Srch
VOSYKA JAN, U Zvoničky 25, 53352 Srch
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SLAVÍK JAN, Eliášova 485/43, 16000 Praha 6
SLAVÍK VOJTĚCH, Eliášova 485/43, 16000 Praha 6
ILLKOVÁ LIBUŠE, Plachty 515/12, 63400 Brno
JINDŘIŠEK DAVID, Doubravice 116, 53353 Pardubice
JELÍNEK VIKTOR, Doubravice 33, 53353 Pardubice
HANUŠOVÁ PETRA, Útěchovská 209/3, 64400 Brno
ILLEK LIBOR, Dělostřelecká 347/38, 16200 Praha 6, zastoupen společností Mazel a
partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Belgická 276/20, 12000 Praha 2, IČ:08164258
ILLEK MARTIN, Doubravice 21, 53353 Pardubice
HORÁK FRANTIŠEK, Jiřího Potůčka 22, 53009 Pardubice
SOCHOR PETR, Bohdanečská 377, 53009 Pardubice
SOCHOROVÁ TAŤÁNA, Bohdanečská 377, 53009 Pardubice
KRATOCHVÍLOVÁ BOHUMILA, Spojilská 43, 53003 Pardubice
ČAPKOVÁ VĚRA, Jana Zajíce 985, 53012 Pardubice
LUDWIG LADISLAV, Grusova 413, 53009 Pardubice
PILAŘOVÁ PETRA, Mladých 181, 53009 Pardubice
LUDVIG PAVEL, Školní náměstí 39, 53351 Pardubice
VEBR JAROSLAV, Borová 215, 53351 Pardubice
NOVÁKOVÁ LADISLAVA, Borová 412, 53351 Pardubice
POLÁK JAROSLAV, Sestroňovice 1, 46342 Frýdštejn
KRUPAUER MIROSLAV, Polní 212, 53352 Srch
ŠRÁMEK MIROSLAV, Sladkovského 458, 53002 Pardubice
ČERNOHLÁVEK ROMAN, Marie Majerové 282, 53353 Pardubice
a další účastníci označeni veřejnou vyhláškou

Odůvodnění
Stavebník, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
prostřednictvím organizační jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,
Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3, IČ:25793349, podal dne 12. října 2020
žádost o stavební povolení.
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost
o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo
stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR66293/20/Bn ze dne 16. listopadu 2020 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti
č.j.: DUCR-66291/20/Bn ze dne 16. listopadu 2020.
Ke dni 18. prosince 2020 byly všechny nedostatky žádosti odstraněny a Drážní úřad podle §
112 odst. 1 stavebního zákona oznámil pod č.j.: DUCR-74743/20/Bn dne 20. prosince 2020 všem
známým účastníkům a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení a informoval o stavebním
záměru dle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění (zákon EIA). Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost již
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.
Drážní úřad stanovil termín pro uplatnění závazných stanovisek a námitek dotčených orgánů a
účastníků řízení nejpozději do 31. ledna 2021.
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení a
oznámení pokračování stavebního řízení proběhlo formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2
správního řádu.
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Stavební záměr byl posouzen dle zákona EIA a dne 7. listopadu 2017 bylo Ministerstvem
životního prostředí ČR vydáno, dle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., souhlasné závazné
stanovisko k záměru, č.j.: MZP/2017/550/794.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán
Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství.























Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
Územní rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, pod č.j.: MmP 48569/2020
ze dne 25.5.2020
Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, pod č.j.:MZP/2017/550/794
ze dne 7.11.2017
Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, odboru zdravotního dohledu, Český
inspektorát lázní a zřídel, pod č.j.:MZDR 22787/2017-2/OZD-ČIL-H ze dne 12.6.2017
Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje,
odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č.j.:KrÚ 65853/2020 ze dne 10.9.2020
Závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, pod č.j.:KrÚ 60157/2019/OŽP/Bo ze dne 27.8.2019
Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod
č.j.:KrÚ 61910/2020 ze dne 10.9.2020
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
pod č.j.: 88093/2020/OŽPZ/Si ze dne 30.11.2020
Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
pod č.j.:KrÚ 62080/2020 ze dne 25.8.2020
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
pod č.j.:KrÚ 54184/2019-Sa ze dne 9.8.2019
Stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče, pod
č.j.: MmP 81475/2020 ze dne 1.9.2020
Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové
péče, pod č.j.: MmP 42636/2017 ze dne 3.8.2017
Společné vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.:
OŽP/81466/2020/Li ze dne 3.9.2020
Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.:
OŽP/38682/20/LO ze dne 11.5.2020
Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.:
ŽP/38795/2017/Ves ze dne 14.6.2017
Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.:
OŽP/70777/2019/Me ze dne 12.7.2019
Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: MmP
124716/2020 ze dne 16.12.2020
Vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, pod č.j.: MmP 81053/2020 ze dne
25.8.2020
Stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, pod
č.j.:ÚMOI/4466/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 21.9.2020
Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice II, odboru životního prostředí a dopravy, pod
č.j.: 4520/2020/ ÚMOII/OŽPD/JSch ze dne 25.11.2020
Stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice V, odboru investičního a správního, pod
č.j.:5235/2020 ze dne 9.10.2020
Stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního
prostředí, pod č.j.:MOP65/1378/2020/KO ze dne 24.8.2020
Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice VI, odboru investic, dopravy a životního
prostředí, pod č.j.:MOP65/1797/2020/KR ze dne 11.11.2020
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Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice VII, odboru životního prostředí, ovzduší a
dopravy, pod č.j.: ŽPOD/882-22/2020/Venc ze dne 1.2.2021
Vyjádření Městského obvodu Pardubice VII, pod č.j.:ŽPOD/786/2020/Hlad ze dne 14.8.2020
Stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, pod č.j.:CR 058542/2020 ODP/KL
ze dne 7.10.2020
Stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, pod č.j.:CR 046247/2020
OŽP/Ry ze dne 27.8.2020
Závazné stanovisko Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, pod č.j.:CR
049312/2020 OŽP/Fr ze dne 26.8.2020
Vyjádření Obecního úřadu Staré Jesenčany ze dne 5.10.2020
Vyjádření Obecního úřadu Srch pod č.j.:188/2019 ze dne 14.8.2020
Rozhodnutí Obecního úřadu Srch, pod č.j.:189/2020 ze dne 14.8.2020
Vyjádření Obce Stéblová pod zn.: OB/25/2020 ze dne 14.10.2020
Povolení kácení dřevin vydané Obecním úřadem Stéblová, pod č.j.KD-2/2020 ze dne
16.11.2020
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pod č.j.:KHSPA
15862/2020/HOK-Pce ze dne 25.11.2020
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor
Pardubice, pod č.j.:HSPA-17-718/2020-Sh ze dne 18.11.2020
Závazné stanovisko Státní plavební správy, pod zn.:2139/PH/19 ze dne 14.5.2020
Vyjádření Povodí Labe, s.p., pod č.j.: PLa/2020/035652 ze dne 23.11.2020
Vyjádření Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, pod č.j.:LCR 164/002204/2020
ze dne 27.8.2020 a pod č.j.:LCR 164/003370/2020 ze dne 30.12.2020
Vyjádření Státního pozemkového úřadu pod zn.: SPU 308463/2020 ze dne 29.12.2020
Stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice,
Dopravního inspektorátu, pod č.j.:KRPE-64935-1/ČJ-2020-170606 ze dne 11.9.2020
Stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim,
Dopravního inspektorátu, pod č.j.:KRPE-59852-1/ČJ-2020-170306 ze dne 22.9.2020
Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pod zn.:SUSPK/1852/2020 ze dne
12.3.2020
Stanovisko České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, pod č.j.:1898/2020
ze dne 12.10.2020
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, pod č.j.:38200/3/SO/2020 ze dne
2.11.2020
Vyjádření Synthesia, a.s., pod zn.:45100/86/2020 ze dne 27.11.2020
Souhlasné vyjádření Přístav Pardubice, a.s., ze dne 14.9.2020
Vyjádření Řízení letového provozu ČR, s.p., pod zn.:7805/2020/RLPCR ze dne 7.9.2020
Vyjádření Explosia a.s., pod zn.:18800 Expl/TÚ/369/2020 ze dne 13.8.2020 a pod zn.:18800
Expl/TÚ/3/2021 ze dne 5.1.2021
Vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi pod č.j.:621/2020 ze dne 28.8.2020
Odborné posouzení Východočeské muzeum v Pardubicích pod zn.:262/720/2020 ze dne
19.10.2020
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů a státního dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pod
sp.zn.:88292/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 23.11.2020
Vyjádření Armádní servisní, příspěvkové organizace, pod zn.:01327/2020 ze dne 21.8.2020
Vyjádření Ředitelství vodních cest ČR, pod č.j.:ŘVC/226/2013/OPR-152 ze dne 8.10.2020
Souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s., pod č.j.: 09365/2020-O ze dne 25.11.2020
Souhlas s činností v ochranném pásmu telekomunikačního vedení Telco Pro Services, a.s.,
pod zn.:020-47-PR9 ze dne 30.9.2020
Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.:1110837154 ze dne 2.10.2020
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Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.:1110913636 ze dne 2.10.2020
Vyjádření CETIN a.s., pod č.j.:765830/20 ze dne 24.9.2020
Vyjádření Elektrárny Opatovice pod zn.: 301-20 ze dne 3.11.2020
Vyjádření PARAMO, a.s., ze dne 25.9.2020
Stanovisko Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., pod zn.: Jo/2020/v,k/DSŘ-950 ze dne
15.10.2020
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. pod zn.:200722-1144193417 ze dne 3.8.2020
Plná moc Vodafone Czech Republic a.s. pro zmocněnce InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská
18, Brno
Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., pod zn.: 5002229041 ze dne 23.10.2020
Vyjádření MERO ČR, a.s., pod č.j.:2019/000157/4 ze dne 22.12.2020
Vyjádření ČEPRO, a.s., pod č.j.:4260/21 ze dne 11.1.2021 a pod č.j.:022216/FŘ/2020 ze dne
18.1.2021
Vyjádření Služby města Pardubic a.s., pod zn.: 20497/IO ze dne 9.10.2020
Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s., pod
zn.:UPTS/OS/256588/2020 ze dne 1.10.2020
Vyjádření EDERA Group a.s., pod zn.. 394/141020/PC ze dne 14.10.2020
Vyjádření a souhlas s činností a realizací stavby v ochranném pásmu sítě Dopravní podnik
města Pardubic, a.s., pod zn.:Lp/20/1442 ze dne 2.10.2020
Vyjádření Vodárenská společnost Chrudim, a.s., pod č.j.:271/TD/19 ze dne 6.8.2019
Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec
Králové, pod č.j.UZSVM/HPU/7075/2020-HPUM NV32602 ze dne 9.11.2020
stanoviska ověření (interoperabilita):
 Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2020/CCT/CS/3817/V01 ze dne 17.9.2020
 Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2020/ENE/CS/3880/V01 ze dne 19.11.2020
 Dílčí stanovisko ověření 1714/8.6/SG/2020/INF/CS/3888/V01 ze dne 30.11.2020
a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 13080
Praha 3, IČ:25793349, osoba oprávněná ke zpracování dokumentace – Ing. Pavel Kubát,
ČKAIT 0601496 a další přizvaní oprávnění projektanti s příslušnou specializací.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což
odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2
správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další
písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad
vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení
Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce
infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává
s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní
úřad na náklady účastníka.
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„otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav H r o n v.r.
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.


Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže
stavba již byla zahájena.

Stavebník je podle § 8 odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, osvobozen od úhrady správního poplatku stanoveného podle sazebníku
správních poplatků položky 18, bod 1, písm. f).
Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

Ověřená projektová dokumentace

Štítek „Stavba povolena“
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce
Drážního úřadu.
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2
správního řádu

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 53716 Chrudim

Obecní úřad Srch, Pardubická 100, 53352 Srch

Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 53345 Stéblová

Obecní úřad Staré Jesenčany, Staré Jesenčany 57, 53002 Staré Jesenčany

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
25 /30















































Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím
organizační jednotky: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova
1, 77258 Olomouc, IČ:70994234, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha 3
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 53728 Chrudim
Dopravní podnik města Pardubic, a. s., Teplého 2141, 53220 Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice 2
zemřelá Anna Klapková, kterou zastupuje v dědictví: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Pardubice,
nám. Republiky 12, 53202 Pardubice
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53021 Pardubice I
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 53002 Pardubice V
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 53002 Pardubice
EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 53002 Pardubice I
Elektrárny Opatovice, a.s., Pardubice 2, 53213 Opatovice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové 3
Obec Srch, Pardubická 100, 53352 Srch
ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň
NAPA TRUCKS spol. s r. o., Semtín 100, 53353 Pardubice 19
Synthesia, a.s., Semtín 103, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha 6
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 15500 Praha 5
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 18, Brno
PARAMO, a.s., Přerovská 560, 53006 Pardubice
Explosia a.s., Semtín 107, 53050 Pardubice Semtín
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 17000 Praha 7
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 14000 Praha 4
MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 27801 Kralupy nad Vltavou
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 914, 50002
Hradec Králové
ROSICE PARK a.s., K Vinici 1256, 53002 Pardubice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Brozanská 490, 53352 Staré Hradiště
KOBLÍŽKOVÁ MARIE, Stéblová 11, 53345 Stéblová
NOVÁK FRANTIŠEK, 9. května 840, 53401 Holice
NOVÁK JIŘÍ, Brocno 160, 41108 Štětí
PROVAZNÍKOVÁ JAROSLAVA, Revoluční 787, 53401 Holice
ROČKOVÁ IVANA, Nádražní 280, 53401 Holice
PINKASOVÁ MARIE, Stéblová 44, 53345 Stéblová
NOVOTNÝ JOSEF, Stéblová 32, 53345 Stéblová
DVOŘÁK SLAVOMIL, Wilsonova 553, 53901 Hlinsko
ŠIMÁKOVÁ JITKA, Stéblová 38, 53345 Stéblová
GRAŇÁKOVÁ VÁCLAVA, Rožkova 2628, 53002 Pardubice
JIČÍNSKÝ VÁCLAV, Pichlova 2652, 53002 Pardubice
JIČÍNSKÝ VLASTIMIL, Dvořákova 77, 53345 Čeperka
ŠÍN JOSEF, Stéblová 63, 53345 Stéblová
TROJANOVÁ DAGMAR, Stéblová 14, 53345 Stéblová
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GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno
Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 53002 Pardubice
Fa RENE a.s., Bratří Štefanů 886/67, 50003 Hradec Králové
HASTEX & HASPR s.r.o., Srch 229, 53352 Srch
Runcorn corp s.r.o., Ke Strašnické 50/16, 10000 Praha 10
ALACER Development s.r.o., Doubravice 105, 53353 Pardubice
JHV - PROPERTY s.r.o., Nádražní 641, 53351 Pardubice
Sdružení vlastníků zahrádek Doubravice, Sedláčkova 434, 53009 Pardubice
TECHPARK Hradubická a.s., Čepí 101, 53332 Čepí
Agroterra East s.r.o., Semtín 117, 53353 Pardubice
SK - EKO Pardubice s. r. o., Semtín 52, 53002 Pardubice
JIROUTKOVÁ KVĚTUŠE, Jiřího Potůčka 24, 53009 Pardubice
ŠEDIVKOVÁ IVANA, Jiřího Potůčka 24, 53009 Pardubice
ČERNOHLÁVKOVÁ ALŽBETA, Marie Majerové 282, 53353 Pardubice
BARTŮŇKOVÁ KVĚTUŠE, Horní Jelení 21, 53374 Horní Jelení
HOLICKÝ FRANTIŠEK, Bohdanečská 11, 53009 Pardubice
HOLICKÁ MIROSLAVA, Bohdanečská 3, 53009 Pardubice
RÁLIŠ MILAN, Zelená 426, 53003 Pardubice
RÁLIŠ PETR, Kokešova 145, 53006 Pardubice
MUSILOVÁ MICHAELA, Jiránkova 2098, 53002 Pardubice
BÁRTA ALEŠ, Bohdanečská 9, 53009 Pardubice
DOLEŽALOVÁ SABINA, Bělobranské náměstí 132, 53002 Pardubice
VAŇKOVÁ YVONA, Holubova 921, 53003 Pardubice
JELÍNKOVÁ SVĚTLANA, Jana Zajíce 985, 53012 Pardubice
DOLEŽALOVÁ ALENA, Doubravice 14, 53353 Pardubice
ZÁLESKÁ MARIE, Mělnická 10/3, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
HAVELKA VLADISLAV, Těchonín 51, 56166 Těchonín
GRUSOVÁ ALENA, Červená Voda 253, 56161 Červená Voda
KUČERA JIŘÍ, Blšanecká 1535/6, 10400 Praha
KOHOUT MIROSLAV, Gagarinova 385, 53009 Pardubice
ŠÍNOVÁ VLADIMÍRA, Stéblová 63, 53345 Stéblová
ŠAFKOVÁ JANA, Stéblová 29, 53345 Stéblová
MACHAČ MARTIN, kpt. Nálepky 2333, 53002 Pardubice
JANÁČKOVÁ ALENA, Benešovo náměstí 2507, 53002 Pardubice
PETRÁŇKOVÁ ZDEŇKA, Gočárova třída 1224/31, 50002 Hradec Králové
HYNKOVÁ ROMANA, Struha 866, 51754 Vamberk
KALHOUS MILOŠ, U Zvoničky 26, 53352 Srch
KALHOUSOVÁ EVA, U Zvoničky 26, 53352 Srch
VOSYKA JAN, U Zvoničky 25, 53352 Srch
SLAVÍK JAN, Eliášova 485/43, 16000 Praha 6
SLAVÍK VOJTĚCH, Eliášova 485/43, 16000 Praha 6
ILLKOVÁ LIBUŠE, Plachty 515/12, 63400 Brno
JINDŘIŠEK DAVID, Doubravice 116, 53353 Pardubice
JELÍNEK VIKTOR, Doubravice 33, 53353 Pardubice
HANUŠOVÁ PETRA, Útěchovská 209/3, 64400 Brno
ILLEK LIBOR, Dělostřelecká 347/38, 16200 Praha 6, zastoupen společností Mazel a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o., Belgická 276/20, 12000 Praha 2
ILLEK MARTIN, Doubravice 21, 53353 Pardubice
HORÁK FRANTIŠEK, Jiřího Potůčka 22, 53009 Pardubice
SOCHOR PETR, Bohdanečská 377, 53009 Pardubice
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SOCHOROVÁ TAŤÁNA, Bohdanečská 377, 53009 Pardubice
KRATOCHVÍLOVÁ BOHUMILA, Spojilská 43, 53003 Pardubice
ČAPKOVÁ VĚRA, Jana Zajíce 985, 53012 Pardubice
LUDWIG LADISLAV, Grusova 413, 53009 Pardubice
PILAŘOVÁ PETRA, Mladých 181, 53009 Pardubice
LUDVIG PAVEL, Školní náměstí 39, 53351 Pardubice
VEBR JAROSLAV, Borová 215, 53351 Pardubice
NOVÁKOVÁ LADISLAVA, Borová 412, 53351 Pardubice
POLÁK JAROSLAV, Sestroňovice 1, 46342 Frýdštejn
KRUPAUER MIROSLAV, Polní 212, 53352 Srch
ŠRÁMEK MIROSLAV, Sladkovského 458, 53002 Pardubice
ČERNOHLÁVEK ROMAN, Marie Majerové 282, 53353 Pardubice

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí:
k.ú. Blato:
119/2, 127, 132/1, 175/1, 175/2, 287/1, 293/1, 295/1, 132/2, 300/2, 300/3, 287/2, 300/8, 300/14,
300/5, 300/7, 295/2, 295/10
k.ú. Dražkovice:
244/2, 244/4, 254/23, 496/1, 496/2
k.ú. Medlešice:
st. 66, st. 334, 2, 120/23, 120/73, 120/101, 120/103, 215/2, 215/4, 371/1, 494, 498, 503, 504, 523,
536, 548, 570, 616, 617, 673, 697, 716, 120/84, 120/96, 414/7, 414/8, 646, 648, 524, 535
k.ú. Nové Jesenčany:
49/2, 52/2, 618/2, 619, 627/1, 627/3, 628, 630, 631, 632, 633
k.ú. Ohrazenice:
st. 682, st. 683, 70/15, 70/22, 70/23, 70/28, 70/52, 70/55, 221/8
k.ú. Pardubice:
st. 5332, st. 6007/1, st. 6007/23, st. 6007/24, st. 6007/25, st. 6007/26, st. 6007/27, st. 10796, 1778/9,
1792/10, 1794/11, 1794/16, 1807/4, 1807/5, 1807/16, 1807/17, 1810/1, 1811/2, 2168/16, 2168/17,
2170/1, 2605/96, 2605/97, 2605/98, 2605/102, 2605/111, 2605/114, 2605/119, 2605/120, 2605/130,
2605/131, 2605/134, 2605/136, 2605/137, 2605/138, 2605/139, 2605/140, 2605/172, 2605/175,
2628/17, 2628/19, 2784/26, 2802/43, 2802/44, 2803/6, 2803/7, 2803/8, 2803/9, 2803/17, 2803/19,
3133, 3833/1, 3833/2, 3835/6, 3848/2, 3853/1, 3853/3, 3853/4, 3853/5, 3980/3, 3981/1, 3981/3,
3982/2, 4011/2, 4011/4, 4011/5, 4448/, 4450, 4451, 4455/1, 4456, 4866/5, 4866/6, 4913/1, 4914/6,
4914/11, 4914/14, 4914/16, 4915/2, 4915/13, 4917/1, 4917/2, 4917/3, 4917/10, 4917/33, 4917/34,
4917/35, 4917/36, 4917/37, 4917/43, 4917/45, 4917/46, 4917/53, 4917/54, 4917/55, 4917/56,
4917/57, 4917/58, 4917/62, 4917/63, 4917/66, 4917/67, 4917/71, 4917/72, 2170/10, 2240/2,
2240/4, 2240/5, 2240/8, 2240/12, 2605/51, 2784/27, 2784/36, 2798/36, 2802/32, 2802/35, 2802/41,
2802/42, 3982/5, 3999/6, 3999/7, 4009/1, 4010/1, 4010/5, 4011/1, 4917/15, 4917/19, 4917/22,
4917/23, 4917/24, 4917/30, 4917/32
k.ú. Pohránov:
55/4, 55/27, 58/1, 58/4, 58/6, 58/11, 58/14, 58/16, 58/30, 58/31, 58/36, 58/37, 58/39, 58/40, 58/43,
58/65, 58/72, 58/86, 58/94, 59/8
k.ú. Popkovice:
374, 393/6, 393/7
k.ú. Rosice nad Labem:
st. 58/3, st. 58/7, st. 58/9, st. 83/2, st. 181, st. 376, st. 641, st. 642, st. 649, st. 889, st. 941, st. 1124,
st. 1388, st. 1389, st. 1540, st. 1621, 117/6, 264/4, 264/12, 264/15, 264/16, 264/17, 264/31, 264/43,
264/44, 264/58, 266/2, 266/3, 267/2, 267/7, 267/10, 267/11, 268/1, 269/3, 290/13, 290/14, 604/15,
605/7, 613/10, 622/4, 622/5, 622/7, 622/15, 622/16, 622/17, 626/1, 626/3, 628/4, 628/6, 628/7,
628/9, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 731/1, 731/2, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 737/1, 737/6,
738/1, 738/5, 738/6, 738/7, 761/2, 761/5, 762, 117/18, 117/20, 117/33, 119/1, 252/71, 252/72,
252/78, 255/8, 264/3, 117/7, 117/13, 269/5, 273/4, 730/2, 274/4, 275/2, 275/6, 275/7, 275/10,
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275/12, 275/14, 276/5, 290/11, 632/5, 645/2, 728, 729/1, 729/3, 729/4, 729/5, 729/7, 739/1, 739/10,
739/11, 753/1, 753/4, 754, 760/2, 760/3, 760/4, 628/10, 628/14, 738/8, 738/9
k.ú. Semtín:
st. 11/1, st. 11/2, st. 11/3, st. 11/4, st. 11/5, st. 100/3, st. 344, st. 345, st. 346, st. 504, st. 505, st. 506,
st. 728, st. 977, st. 1133, st. 1208, st. 1246, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 36/3, 40/8, 40/15, 40/25, 40/30,
40/31, 40/54, 40/64, 40/71, 40/72, 40/73, 40/78, 40/81, 40/91, 40/94, 40/95, 40/98, 40/100, 71/2,
71/12, 71/17, 71/24, 71/26, 71/30, 71/31, 71/32, 80/1, 97/1, 100/1, 100/6, 103/4, 114/1, 131/1,
131/9, 131/10, 131/11, 134/3, 165/5, 165/15, 211/1, 313/7, 314/2, 314/3, 314/4, 315/3, 316/4,
316/5, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 318/1, 376/3, 71/29
k.ú. Srch:
341/2, 342/2, 343/2, 344/2, 345/3, 362/1, 363/1, 363/6, 363/7, 364/6, 364/7, 364/8, 364/9, 368/7,
371/3, 406/2, 406/21, 406/25, 407/1, 407/3, 407/13, 407/18, 535/6, 535/7, 535/8, 537/28, 537/29,
553/3, 558/1, 558/2, 558/3
k.ú. Staré Jesenčany:
st. 211, 46/2, 48/3, 49/3, 56/18, 70/19, 70/26, 193/1, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 273/2, 273/3,
277/3, 278/2, 293/1, 294/1, 344/1, 345/1, 349, 354, 361/1, 361/2, 367/2, 368, 370/2, 371/1, 375/2,
524/2, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 529/7, 529/8, 529/9, 529/18, 530/1, 530/2,
536/1, 536/2, 537/7, 539/4, 539/5, 539/6, 544/2, 544/3, 544/10, 546/1, 548/1, 548/3, 584/1, 584/2,
587/2, 587/3, 587/4, 606/2, 613/1, 613/2, 613/4, 620/1, 620/2, 620/3, 623/1, 623/2, 623/3, 259, 260,
264, 526/4, 527/4, 528/1, 367/1, 544/1, 612/3
k.ú. Stéblová:
st. 49, 1/1, 4, 64/3, 64/4, 76/4, 76/6, 76/7, 76/12, 282, 285, 287/1, 287/16, 287/19, 287/21, 287/22,
287/25, 287/33, 287/34, 287/35, 319/4, 324/4, 324/5, 324/8, 324/9, 324/10, 324/19, 327, 337/2,
337/4, 337/14, 337/16, 337/17, 337/18, 337/19, 337/24, 337/25, 518/10, 516/20, 516/21, 518/93,
518/99, 518/116, 523/2, 523/4, 523/5, 523/7, 543/1, 557/3, 560/1, 560/12, 560/17, 560/22, 560/23,
560/24, 560/39, 560/41, 560/42, 560/44, 560/45, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 593/1, 593/2, 593/3, 593/5, 593/6, 593/7, 593/8, 593/9, 611, 612, 613, 614, 632/1, 632/5,
632/6, 632/7, 632/11, 632/12, 632/17, 676/7, 676/9, 676/10, 678/1, 678/2, 678/4, 678/5, 678/6,
678/7, 308/1, 308/4, 310, 313/1, 518/45, 518/47, 518/56, 518/57, 560/51, 560/101, 560/109, 574,
606, 608, 609, 610, 678/8, 678/9, 694, 696, 287/36, 287/5, 292/1, 297/3, 516/28, 516/29, 516/30,
518/44, 560/47, 560/48, 560/49, 560/50, 593/10, 593/11, 604, 605
k.ú. Svítkov:
st. 786, 738/15, 738/24, 738/7, 1077/1, 1095, 1102/1, 1102/5, 1105/12, 1105/14, 1105/15, 1108/1,
1108/3, 1109/7, 1119/43, 1119/45, 1119/46, 1121/4, 1151, 1155, 1156, 1157/1, 1157/4, 1157/5,
1165, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1171, 1177/3, 1177/4, 1190/10, 1191/5, 1191/7, 1191/9,
1191/10, 1195/4, 1200/1, 1200/2, 1200/5, 1200/7, 1249, 1348, 1190/5, 1190/6, 1164, 1104/19,
1105/9, 1163/1, 1190/2
k.ú. Trnová:
168/3, 168/11, 168/13, 168/28, 170/1, 170/8, 170/9, 182/2, 185/3, 185/4, 186/1, 189/2, 191/4,
192/19, 194/2, 197/2, 202/5, 203, 210/4, 215/5, 556/11, 556/113, 556/14, 556/15, 557/13, 557/14,
579/1, 617/13, 617/8, 637/3, 227/2, 556/9, 195/2 – doručuje se veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 53716 Chrudim
- odbor životního prostředí
- odbor dopravy

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha 10

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 53002 Pardubice

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793,
53003 Pardubice

Státní plavební správa, Jankovcova 1534/4, 17004 Praha 7

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, generála Svobody 198, 53351
Pardubice
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Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice II, Chemiků 128, 53009 Pardubice
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V., Češkova 22, 53002 Pardubice
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 53006 Pardubice
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 53002 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
odbor majetkový, stavebního řádu a investic
odbor životního prostředí a zemědělství
odbor dopravy a silničního hospodářství
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor
Pardubice, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 53002 Pardubice 2
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor
Chrudim, dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, 53720 Chrudim
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4,
12801 Praha 2
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice
odbor životního prostředí
úsek památkové péče
odbor dopravy
Obecní úřad Srch, Pardubická 100, 53352 Srch
Obecní úřad Stéblová, Stéblová 12, 53345 Stéblová
Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6
Obecní úřad Staré Jesenčany, Staré Jesenčany 57, 53002 Staré Jesenčany
Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 53701 Chrudim
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 53002 Pardubice

Na vědomí:

ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc
Spis
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