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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "silniční zákon") a místně příslušný 
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 20. 9. 2021 podal 

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 
02  Pardubice 2, 
který zastupuje na základě zřizovací listiny Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 
00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 
 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"Rekonstrukce silnice III/3403 Zbyhněvice - Pohled" 
 

(dále jen "stavba") na pozemkových parc. č. 21/1 (orná půda), parc. č. 214 (ostatní plocha), parc. č. 215 
(orná půda), parc. č. 218/1 (orná půda), parc. č. 249/1 (ostatní plocha), parc. č. 249/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 250/9 (ostatní plocha), parc. č. 250/11 (ostatní plocha) a parc. č. 273 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Pohled u Mladoňovic a na stavebním pozemku č. 17 (zastavěná plocha a nádvoří),  a 
dále na pozemkových parc. č. 15/1 (zahrada), parc. č. 48/2 (trvalý travní porost), parc. č. 220 (orná půda), 
parc. č. 222 (orná půda), parc. č. 230/1 (orná půda), parc. č. 230/2 (orná půda), parc. č. 235 (orná půda), 
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parc. č. 236 (orná půda), parc. č. 238 (orná půda), parc. č. 243/1 (orná půda), parc. č. 247 (orná půda), 
parc. č. 252 (ostatní plocha), parc. č. 284/3 (trvalý travní porost), parc. č. 388/4 (ostatní plocha), parc. č. 
388/5 (ostatní plocha), parc. č. 388/6 (ostatní plocha), parc. č. 393/5 (ostatní plocha), parc. č. 393/6 
(ostatní plocha), parc. č. 407/6 (ostatní plocha), parc. č. 407/7 (ostatní plocha) a parc. č. 417 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Zbyhněvice. 

 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o rekonstrukci silnice III/3403 v úseku provozního staničení 7,650 km až 8,790 km (v 
projektové dokumentaci je uváděno staničení 1,200 km až 2,337 km). Trasa silnice kopíruje trasu 
původní silnice. Navrženo je rozšíření na silniční kategorii S 6,5 včetně nezbytného rozšíření ve 
směrových obloucích. Rekonstruován bude také stávající příčný propustek. V intravilánu obce 
Zbyhněvice bude zřízena dešťová kanalizace určená pouze pro odvodnění silnice III/3403. Nová 
dešťová kanalizace (délky 226 m) bude vyústěna do Stolanského potoka. Stavba si vyžádá kácení 8 
vzrostlých stromů podél komunikace.  

- SO 101 - Komunikace - délka rekonstruovaného úseku komunikace bude 1137 m. Komunikace 
bude ohraničena krajnicemi, v intravilánu obrubníky a silničními rigoly. Krajnice budou zpevněny 
štěrkodrtí v šíři 750 mm. Ve směrových obloucích budou zřízeny dvojice autobusových zastávek dl. 
12 m (všechny v jízdním pruhu). Nástupiště budou bezbariérová. Doplněny budou označníky 
zastávek. Stávající konstrukce vozovky bude ponechána a po nezbytném rozšíření bude provedena 
její recyklace za studena. Následně budou provedeny dvě živičné vrstvy (ložná a obrusná). Vozovka 
sleduje původní niveletu s odchylkami do 150 mm. Niveleta po trase stoupá a její sklon se bude 
pohybovat v rozmezí 0,385 % až 6,40 %. Kryt vozovky bude vyspádován do střechovitého příčného 
sklonu 2,5 %, který bude ve směrových obloucích přecházet do jednostranného dostředného sklonu.    

- SO 301 - Kanalizace - bude provedena jako gravitační. Kanalizační řad délky 226 m bude proveden 
z plastového potrubí DN 500 mm. Tuhost potrubí SN16. Betonové šachty budou umístěny do osy 
jízdního pruhu. Odvodnění bude v obci zajištěno uličními vpustmi a horskými vpustmi napojenými 
na dešťovou kanalizaci. V obci Zbyhněvice bude proveden levostranný odvodňovací rigol. Přípojky 
od vpustí budou dimenze 200 mm (případně 300 mm). Mimo obec budou odvodnění zajišťovat 
silniční příkopy a propustky. Příčný propustek bude proveden tlamového profilu 970/1440 mm ze 
spirálovitě vinutého pozink. plechu tl. 2 mm. Podélné propustky budou z plastových korunovaných 
trubek. Propustky budou opatřeny šikmými čely zpevněnými dlažbou z lomového kamene. Horské 
vpusti jímající vodu ze silničních příkopů budou obdélníkové (světlosti 1200 mm/600 mm), 
monolitický beton slabě vyztužený ocelovou sítí. Horská vpust umístěná v rigolu ve staničení 1,310 
bude betonová prefabrikovaná obdélníková 600/1200 mm a bude opatřena mříží. Odvodňovací 
rigoly budou šíře 500 mm ze žulové kostky osazené do betonového lože. Rigol bude lemován 
betonovým silničním obrubníkem. V některých úsecích budou vedeny souběžné odvodňovací 
trativody umístěné pod krajnicí či dlážděným rigolem.    

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou projektové dokumentace, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku 1:500 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. Tato situace je součástí projektové dokumentace, kterou 
vypracoval Ing. Jiří Šejnoha, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské 
konstrukce, ČKAIT 0700159.  

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník 

obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu.  

2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do dvou let po právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník 
povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.  
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4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 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).  

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a 
č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné 
technické normy.  

6. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v 
prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození 
a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení 
bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou 
realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce 
podzemních inženýrských sítí 15 dní předem. 

7. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně 
seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté 
zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození.  Případné poškození bude neprodleně oznámeno 
příslušnému správci zařízení.  

8. V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k 
jejich nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob 
procházejících místem výstavby. Dále musí být umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla 
hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel na odvoz komunálního odpadu a vozidel Police. 
Jakékoliv omezení přístupu a příjezdu musí být s dotčenými v dostatečném předstihu projednáno.  

9. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo 
poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů. 

10. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR – DI Chrudim ze dne 16. 2. 2021 
pod č. j. KRPE-88858-1/ČJ-2020-170306 a to: 

• Komunikace musí i po opravě odpovídat ČSN 73 6101 (šířka komunikace, rozšíření ve 
směrových obloucích apod.), silniční příkopy a jiná zařízení a součásti silnice budou i po opravě 
odpovídat ČSN 73 6101. V případě propustků požadujeme z pohledu bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu je provést se šikmými čely v poměru 1:1,5 případně 1:2 a to i v případě 
křížení sil. III/340 3 tak, aby nemuselo být osazeno zábradlí (eliminace možných střetů s pevnou 
překážkou). 

• Ve Zbyhněvicích v úseku mezi čp. 4 a čp. 3 nám není zřejmý důvod zřízení krajnice 
v navrhované šířce a délce a snížená obruba v navrhované délce. Upozorňujeme, že tato plocha 
může svým provedením připomínat chodník nebo vzhledem k její šířce větší než 2,0 m zde může 
následně docházet k parkování vozidel. Nutnost a vhodnost jejího zřízení je na zvážení. Případně 
požadujeme definovat tento prostor jako odstavné a parkovací stání s podmínkami dle ČSN 73 
6056.  

• Opravou sil. III/340 3 nesmí být narušeny rozhledové poměry na sjezdech či připojení účelových 
komunikací nacházejících se v rekonstruovaném úseku (nutno dodržet a zajistit dle ČSN 73 6102, 
ČSN 73 6110 a ČSN 73 6101).  

• Pokud dojde v rámci opravy silnice III/340 3 k úpravám připojení ÚK na silnici, je nutné 
postupovat dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. připojení musí i po úpravě odpovídat 
ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110, v těchto místech požadujeme stavební provedení oddělení 
ÚK od sil. III. třídy (zapuštěná obruba nebo dvouřádek či trojřádek dlažebních kostek), 
upozorňujeme, že v rámci právě probíhajících KoPÚ v k. ú. Zbyhněvice a Pohled je uvažováno o 
změně situování napojení polní cesty na pozemku p. p. č. 250/9 v k. ú. Pohled, s ohledem na 
předpokládaný termín samotné realizace rekonstrukce silnice III/340 3 a výstavby (či 
rekonstrukce) polní cesty doporučujeme zkoordinovat s SPÚ Chrudim.  

• Pokud dojde při rekonstrukci silnice III/340 3 také k úpravám sjezdů, upozorňujeme, že upravit 
lze jen ty sjezdy, které jsou stávající. S úpravou stávajících sjezdů dle § 10 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 13/1997 Sb. lze souhlasit pouze v případě, že tyto sjezdy budou opraveny v stávajících 
místech a v stávajících šířkách. V případě zřízení nových sjezdů je nutno postupovat dle § 10 
zákona č. 13/1997 Sb. V souvislosti s úpravou stávajících sjezdů upozorňujeme na tyto 
nevyhovující sjezdy ve st.: 2,136 km s trubním propustkem DN 400 – z důvodu špatných 
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rozhledových poměrů, ve směru na Pohled nesplňuje podmínky pro rozhled ve smyslu § 12 vyhl. 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.  

• S umístění autobusové zastávky ve Zbyhněvicích vpravo od Janovic lze souhlasit, doporučujeme 
využít zastávkového zálivu s max. využití p. p. č. 388/4 a nástupiště přimknout co nejvíce ke 
stávajícímu oplocení, příp. nástupní hranu situovat před stávající čekárnu se zařazovacím klínem 
směrem k mostu.  

• Zastávka vpravo ve Zbyhněvicích ve směru k Janovicím - upozorňuji, že dle ČSN 73 6425-1 se 
zastávky nesmí umisťovat na nepřehledných místech, zejména směrových obloucích…pozemních 
komunikací. Požadujeme tuto zastávku upravit tak, aby odpovídala ČSN 73 6425-1 a vyhl. č. 
398/2009 Sb., a to včetně zřízení nástupiště a pokud možno také k zajištění chodecké návaznosti. 
Z našeho pohledu máme za to, že nejbezpečnější možnou variantou umístění autobusové zastávky 
v tomto směru je situování na p. p. č. 407/7 v úseku mezi sjezdy.  

• V Pohledu lze s umístěním obou zastávek souhlasit.  
• Upozorňujeme, že dopravní značení musí být navrženo v souladu s TP 65 a TP 133 – a vyhl. 

č. 294/2015 Sb.  
• Požadujeme prověřit technický stav stávajícího dopravního značení – v případě jeho poškození či 

nereflexnosti ho požadujeme vyměnit za nové odpovídající vyhl. č. 294/2015 Sb. a TP 65.  
• V daném úseku sil. III/340 3 budou osazeny dle PD směrové sloupky červené kulaté Z 11g pouze 

v místech vyústění účelových komunikací (polní/lesní cesty či jiné ÚK) se stavebním 
oddělením (viz. výše), toto dopravní zařízení musí provedením a umístěním odpovídat TP 58, TP 
65 a vyhl. č. 294/2015 Sb.  

• S navrženým dopravním značením V 4 v celém úseku opravované PK souhlasíme, lze také 
souhlasit i s navrženým dopravním značením V 2b v křižovatkách pro vyznačení okraje jízdního 
pásu ve směru hlavní pozemní komunikace, toto VDZ V2b požadujeme doplnit i v křižovatce sil. 
III/340 16 a III/4003.  

• DZ B6 na MK v křiž. se sil. III/340 3 bude doplněna o dodatkovou tabulku E2b odpovídající 
skutečnému tvaru křižovatky.  

• V rámci zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích 
upozorňujeme na nutnost a nevyhnutelnost rekonstrukce či oprav i navazující části této 
komunikace sil. III/340 3. Především stav komunikace v úseku Pohled – konec Mladoňovic je 
zcela nevyhovující. Vyskytují se zde poruchy (výtluky, chybějící krajnice, trhliny, zanesené 
příkopy apod.).  

• Před samotným umístěním dopravního značení/dopravního zařízení – stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutné postupovat dle § 77 zák. č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
v platném znění. Následně je nutné předložit projekt dopravního značení. 

•  Požadujeme, aby pro daný projekt – stavbu byly dodrženy příslušné normy, technické podmínky 
a další související předpisy (vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 
6110, TP 65, TP 133, TP 203, TP 114 aj.). 

• 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 ochranou 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 umístění přechodné úpravy 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 komunikací“ dle § 25 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo v 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, v platném znění. 

11. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Chrudim – Odboru 
dopravy ze dne 19. 1. 2022 pod č. j. CR 074061/2021 ODP/Ši a to:  

• Připojení účelových komunikací na silnici sjezdem se zpevněným krytem oddělit od okraje 
vozovky silnice dvou až čtyřřádkem dlažebních kostek, zapuštěnou obrubou či krajníky.  

• Opraveno může být pouze stávající připojení sousední nemovitosti nebo ÚK na silnici 
(sjezd/nájezd), pro zřízení nového připojení na silnici musí být postupováno v souladu 
s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb.  
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• U sjezdů na sousední nemovitosti, popř. polní/lesní cesty, které jsou zjevně nevyužívané prověřit 

možnost jejich zrušení.  
• Opravené sjezdy a propustky budou odpovídat příslušným právním a technickým normám (vyhl. 

č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6101 – šikmá čela, světlosti trub atd.).  
• Krajnice silnice je nutno provést s dostatečným zhutněním a v souladu s platnými předpisy (ČSN 

73 6101, TP 170 atd.).  
• Celkové provedení nového propustku v km 1,753 bude odpovídat danému dopravnímu zatížení a 

příslušným předpisům (vyhl. č. 104/1997 Sb., TP 232).  
• Celkové uspořádání a provedení silnice (včetně jejich součástí a příslušenství) po rekonstrukci 

bude odpovídat příslušné návrhové kategorii, předpokládanému dopravnímu zatížení a 
příslušným technickým a právním normám (zákon č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhláška číslo 
104/1997 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, TP 65, TP 
83, TP 133, TP 170 atd. ve znění pozdějších změn a doplňků). 

• O vlastních dopravních opatřeních (dopravní omezení, úplná či částečná uzavírka atd.) bude 
rozhodováno v samostatných řízeních na základě žádosti zhotovitele stavby, a to i s ohledem na 
dopravní situaci v době podání žádosti. Omezení provozu na silnici musí být naplánováno na 
nejkratší možnou dobu, tzn., že požadujeme provádění stavebních prací na silnici po nejkratší 
možnou dobu (např. prodloužené pracovní směny, práce o sobotách, nasazení většího počtu 
pracovníků či techniky). Tento požadavek zapracuje investor stavby do podmínek zadání stavby 
(zakázky) a vybraný zhotovitel stavby následně do harmonogramu prací. Vedení autobusové 
dopravy a obsluhu autobusových zastávek doporučujeme předem projednat s příslušným 
dopravním úřadem (Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství). 

• Do volné šířky pozemní komunikace nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část 
stavby nebo zařízení, příp. jiná překážka [např. rozvodné skříně, pilířky, nadzemní hydranty či 
šachty, sloupky atd. umístit min. 0,50 m za vnější hranou vodícího proužku při „obrubníkovém 
uspořádání“ (obrubník se započítává do bezpečnostního odstupu) nebo za vnější hranou 
silničního příkopu (vyjma bezpečnostních zařízení komunikace atd.); poklopy šachet či kryty 
uzávěrů inženýrských sítí usadit v niveletě s vozovkou]. 

•   Rovněž do průjezdního prostoru pozemní komunikace vymezeném i výškou dle ČSN 73 6201 
nebude zasahovat žádná část stavby nebo zařízení či jiná překážka (viz předchozí odrážka včetně 
vrchního vedení inž. sítí, stromů apod.). 

•   Příp. umístění (situování) pilířků, rozvodných skříní a podobných zařízení inž. sítí v blízkosti 
pozemní komunikace bude provedeno tak, aby na pozemní komunikaci a v místech připojení na 
ni byly zachovány příslušné rozhledové poměry [rozhled pro zastavení v trase komunikace 
(rozhledová pole) a rozhledové trojúhelníky v místě vzájemného připojení či křížení komunikací 
(křižovatky) a v místě připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci (sjezdy/nájezdy) 
dle příslušných předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, 
ČSN 73 6108, ČSN 73 6109, TP 179 atd.)]. 

•   Propustky v příkopech podél silnice (pod sjezdy/nájezdy) budou mít šikmá čela, která nebudou 
vyčnívat nad niveletu přilehlého jízdního pruhu či krajnice, a to zejména v extravilánu (viz ČSN 
73 6101). 

•   Budou-li prováděny vegetační úpravy, zejména spojené s novou výsadbou dřevin, budou 
respektovat volnou šířku a rozhledová pole pozemních komunikací, rozhledové trojúhelníky 
křižovatek a sjezdů/nájezdů (viz výše), a to v souladu s předpisy, které tuto oblast upravují (zákon 
č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, TP 99 atd.). 

•   Omezení provozu na shora uvedené pozemní komunikaci uzavírkou (úplná, částečná) dle § 24 
zákona č. 13/1997 Sb., musí být předem povoleno naším úřadem. O toto povolení požádat v 
dostatečném předstihu (min. 30 dní) před vlastní realizací. 

•   Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému 
omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, 
budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce na pozemní komunikaci pod 
ochranou přechodné úpravy provozu (užití přenosných svislých dopravních značek atd.), jejíž 
realizaci zajistí stavebník (zhotovitel) na své náklady. 

• Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy 
narušovány a znečišťovány [při stavbě musí být respektováno např. hmotnostní omezení vozidel na 
příjezdových komunikacích ke stavbě (únosnost komunikací, mostů apod.), tzn. přizpůsobení 
použité techniky a vozidel danému stavu, zpevnění či zřízení provizorní komunikace atd.; čištění 
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vozidel a pracovních mechanizmů před vjetím na pozemní komunikace]. Případné znečištění bude 
neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, odstraněno 
nejdéle po skončení stavebních prací dle pokynů správce (vlastníka) dotčené pozemní komunikace. 

• Rrozsah a způsob užití DZ v rámci tohoto záměru bude v souladu s dopravně-technickým 
uspořádáním silnice (viz I. část stanoviska)  a  bude mimo jiného  i  v souladu  s  ustanovením § 78 
zákona č. 361/2000 Sb. tvořit ucelený systém. 

• O stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení užití přenosných svislých a přechodných 
vodorovných dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III. 
třídy, na místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci při realizaci záměru 
požádejte náš úřad. K této úpravě provozu doložte návrh DZ a písemné vyjádření Policie České 
republiky, Krajského ředitelství Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního 
inspektorátu (viz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů). 

• Rovněž provést i další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např. oplocení, osvětlení, 
zvýraznění) místa stavby, aby nedošlo k ohrožení účastníků provozu na přilehlých pozemních 
komunikacích (viz vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., TP 66 - Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích). 

• Příp. nově osazované či stávající opravované bezpečnostních zařízení (zábradlí nebo svodidlo, příp. 
zábradelní svodidlo) na daných pozemních komunikacích, včetně jejich objektů (mosty, propustky 
atd.), provést v souladu s předpisy pro dané bezpečnostní zařízení (např. úroveň zadržení a výškové 
náběhy u svodidel, výška zábradlí). 

• O stanovení místní úpravy provozu, tzn. o užití dopravních značek svislých, vodorovných, 
světelných signálů a dopravních zařízení (odstranění či úprava stávajícího DZ nebo umístění 
nového DZ) na silnici II. nebo III. třídy, na místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové 
komunikaci požádat náš úřad, a to do doby vydání kolaudačního souhlasu nebo do doby oznámení 
záměru užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu. K této úpravě provozu doložte dokumentaci 
(situaci) se zakreslením navrženého a stávajícího DZ (navržené DZ musí být zvýrazněno) a 
písemné vyjádření policie ke stanovení místní úpravy (viz i první odrážka této části stanoviska). 

• Užity a umístěny mohou být pouze dopravní značky a dopravní zařízení (včetně bezpečnostních 
zařízení a regulačních prvků) schváleného typu (schválení ministerstvem dopravy pro použití na 
pozemních komunikacích - viz i www.pjpk.cz). 

• Nebude-li ve stanovení uvedeno jinak, bude celkové provedení a umístění svislých i vodorovných 
dopravních značek a dopravního zařízení užitého v rámci místní úpravy provozu na dotčených 
pozemních komunikacích při realizaci daného záměru v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 
Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb., TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích (s účinností od 1. 8. 2013), TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na 
pozemních komunikacích (s účinností od 1. 11. 2017), TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích (s účinností od 1. 8. 2013), ČSN EN 12899-1 až ČSN EN 
12899-3 a dle ČSN EN 1436, ve znění pozdějších změna a doplňků). 

• Budou-li prováděny vegetační úpravy, zejména spojené s novou výsadbou dřevin, budou 
respektovat nově umísťované i stávající DZ, aby byla zajištěna viditelnost DZ (viz vyhláška č. 
294/2015 Sb., TP 65 atd.) i po vzrůstu vegetace. 

• Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci a dotýkajících se našich zájmů 
požadujeme v předstihu odsouhlasit naším úřadem. 

• Požadujeme svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti našeho úřadu a Policie ČR – DI Chrudim 
tak, aby mohlo dojít k případnému průběžnému upřesňování provedení stavby na místě samém. 
Předejde se tak případným komplikacím při uvádění komunikace do užívání. 

12. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, ODSH – 
oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti ze dne 29. 7. 2021 pod č. j. KrÚ 
59474/2021 a to:  

• Autobusové zastávky budou označeny dopravním značením IJ 4b v souladu s platnými pravidly 
provozu na pozemních komunikacích. 

• Vzhledem k navržené bezbariérovosti nových zastávek je výška obruby 160 mm plně vyhovující.  
• V případě, že součástí rekonstrukce zastávek budou vybudovány i přístřešky pro cestující, 

doporučujeme umístit plochu na výlep jízdních řádů do těchto přístřešků.  
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• Konkrétní objízdné trasy pro autobusy po dobu dopravního omezení budou řešeny až v rámci 

řešení uzavírky. V návaznosti na termín uzavírky pak následně budou či nebudou schvalovány 
výlukové jízdní řády.  

• Předem upozorňujeme, že pokud žádost na uzavírku komunikace nebude dopravnímu úřadu 
předložena ve lhůtě 30 dní před předpokládaným termínem zahájení bez předchozího projednání, 
bude k žádosti vydáno dopravním úřadem nesouhlasné stanovisko!  

13. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Chrudim, 
Odboru životního prostředí, odd. vodního hospodářství ze dne 20. 4. 2021 pod č. j. CR 
021514/2021 OŽP/Kk - 0771 a to: 

• Závazné stanovisko je platné 2 roky od jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, jestliže bude 
předmětná stavba povolena do 2 let ode dne jeho vydání.  

• Zaústění kanalizace do vodního toku bude realizováno v souladu s výkresem č. MP-X-7401.  
• Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 

povrchových vod. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta.  
• Po dokončení výpustného objektu bude přizván pracovní správce toku (Povodí Labe, státní 

podnik) ke kontrole provedení zásahu do koryta vodního toku. O této skutečnosti bude proveden 
zápis do stavebního deníku.    

14. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Chrudim, 
Odboru životního prostředí, odd. přírodního prostředí ze dne 6. 10. 2021 pod č. j. CR 
042493/2021 OŽP/Mk a to: 

•  Před zahájením stavby bude vytyčena odsouhlasená plochy a bude zajištěno její nepřekročení.  
• V místě stavby bude provedena  skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy  do hloubky 20 cm o 

celkové kubatuře cca 324 m3. 
• Ornice  bude dočasně uložena  v místě stavby a  bude postupně využita na zemědělských 

pozemcích na zemědělských pozemcích ve vlastnictví Ondřeje Víška, Lipina 2, Mladoňovice. Do 
doby jejího využití zajistí investor  ochranu ornice  před znehodnocením a ztrátami a její řádné 
ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy i podorničí, jejím 
přemístění a zpětném využití, ošetřování a  rozprostření na konkrétních pozemcích  budou 
vedeny  záznamy v protokolu.  

• Za trvalé odnětí půdy nebude  v  souladu s  § 11a odst. 1 písm. b) zákona stanoven odvod.  
15. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Chrudim, 

Odboru životního prostředí, odd. přírodního prostředí, orgán státní správy lesů ze dne 9. 12. 
2020 pod č. j. CR 068302/2020 OŽP/Št a to: 

• V souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny okolní lesní pozemky, lesní porosty ani 
jejich kořenový systém a lesní pozemky nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy ani 
stavebního materiálu.   

16. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Chrudim, 
Odboru životního prostředí, odd. ekologie prostředí ze dne 16. 12. 2020 pod č. j. CR 
071754/2020 OŽP/Ml a to: 

• Výkopová zemina bude využita k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná zemina bude 
předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů.  

• Odpad ze živičných povrchů komunikací bude přednostně předán k recyklaci.  
• Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi. Ke 

kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních 
odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. na řízenou skládku, do sběrného 
dvora, odpadové svozové firmě, apod.). Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem. 

17. Při stavbě budou splněny podmínky stanoviska Povodí Labe s. p., Hradec Králové ze dne 1. 3. 
2021 pod č. j. PLa/2021/007536 a to: 

• Výustní objekt bude vybudován a řádně opevněn dle předloženého detailu.  
18. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území 
s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

19. O archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle 
§ 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 
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nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu 
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo 
osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nálezu, a to nejpozději druhého dne po 
archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. 

20. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze 
změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po 
dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.  

21. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem 
"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí 
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na 
místě do kolaudace stavby. 

22. Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku 
a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.  

23. Dodavatele stavby seznamte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. 
zápisem do stavebního deníku). 

24. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem 
apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí. 

25. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o 
vydání kolaudačního souhlasu. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Současně stavebník předloží 
geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od 
dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutnící 
zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a 
vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.  

 

 Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
 

 
Odůvodnění: 

Dne 20. 9. 2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, speciální stavební úřad po doplnění všech podkladů  
opatřením ze dne 18. 11. 2021 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v 
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska.  

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání 
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

 
Stanoviska sdělili: 

-  Městský úřad Chrudim - Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Městský úřad Chrudim - 
Odbor dopravy, Městský úřad Chrudim - Odbor životního prostředí, Krajský úřad Pardubického 
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kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní 
obslužnosti, Policie ČR – Dopravní inspektorát Chrudim, Ministerstvo obrany, sekce nakládání s 
majetkem MO - odbor ochrany územních zájmů, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - 
Územní odbor Chrudim, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodárenská 
společnost Chrudim, a.s. 

 
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, obce, vlastníka stavby na 
které má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, vlastníka pozemku na kterém má být 
stavba prováděna nebo ten, kdo má ke stavbě věcné právo a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má 
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem - § 94k písm. a), b), c) a d)), také 
osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno ve smyslu § 94k písm. 
e). Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím 
dotčena.    

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 
Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

Stavební pozemky č. 1, 5, 6, 27 a pozemkové parc. č. 13/2, 13/4, 13/6, 213/2, 213/4, 213/10, 
213/11, 216, 250/17 v katastrálním území Pohled u Mladoňovic a stavební pozemky č. 10, 14, 
15, 16, 18, 20 a pozemkové parc. č. 7/1, 7/2, 9, 12, 14, 15/2, 31/1, 47, 49/1, 53/2, 56/4, 218, 
219, 233/2, 234/2, 243/13, 248, 254/2, 389, 390, 407/4, 412 v katastrálním území Zbyhněvice. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Budovy: Mladoňovice, Pohled č.p. 11, č.p. 10 a č.p. 9 a Morašice, Zbyhněvice č.p. 11, č.p. 5, 
č.p. 12, č.p. 13 a č.p. 2 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro 
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 
 
 

Hana Janderová 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou): 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53  Pardubice 19 
(zastupující Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice) 

 

Obec Morašice, IDDS: usca438 
 sídlo: Morašice č. p. 17, 538 02  Morašice u Chrudimě 
Obec Mladoňovice, IDDS: i4rb2s3 
 sídlo: Mladoňovice č. p. 14, 538 21  Slatiňany 
Ing. Lenka Kořínková, IDDS: ppsndqu 
 trvalý pobyt: Vlkova č. p. 456/10, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Město Chrudim, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
Martin Starý, Zbyhněvice č. p. 13, Morašice, 538 21  Slatiňany 
Josef Soudek, Zbyhněvice č. p. 3, Morašice, 538 21  Slatiňany 
Pavel Novák, Bartoňova č. p. 849, Studánka, 530 12  Pardubice 12 
Jitka Hájek, V hůrkách č. p. 2145/1, Praha 5-Stodůlky, 158 00  Praha 58 
Jiří Kučera, Žďárec u Seče č. p. 72, 538 07  Seč 1 
Ing. Petra Kučerová, Lhotská č. p. 2204/18, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  Praha 913 
Bc. Jakub Kučera, Zbyhněvice č. p. 2, Morašice, 538 21  Slatiňany 
Ondřej Víšek, Lipina č. p. 2, Mladoňovice, 538 21  Slatiňany 
Libuše Blehová, Pohled č. p. 10, Mladoňovice, 538 21  Slatiňany 
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Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
 sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou): 
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

Stavební pozemky č. 1, 5, 6, 27 a pozemkové parc. č. 13/2, 13/4, 13/6, 213/2, 213/4, 213/10, 
213/11, 216, 250/17 v katastrálním území Pohled u Mladoňovic a stavební pozemky č. 10, 14, 
15, 16, 18, 20 a pozemkové parc. č. 7/1, 7/2, 9, 12, 14, 15/2, 31/1, 47, 49/1, 53/2, 56/4, 218, 
219, 233/2, 234/2, 243/13, 248, 254/2, 389, 390, 407/4, 412 v katastrálním území Zbyhněvice. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Budovy: Mladoňovice, Pohled č.p. 11, č.p. 10 a č.p. 9 a Morašice, Zbyhněvice č.p. 11, č.p. 5, 
č.p. 12, č.p. 13 a č.p. 2 

 
Dotčené orgány (doporučeně): 
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č. p. 67, Chrudim 
IV, 537 01  Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: 
ndihp32 
 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20  Chrudim 1 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00  Praha 6 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého č. p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Chrudim 
Obecní úřad Morašice 
Obecní úřad Mladoňovice 
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