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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Žadatel

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČ 70951993
zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 7. 2015 společností Transconsult s.r.o., 
Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292

Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), 
v územním řízení přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Cyklostezky Orlicka: 
Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř“, kterou 
dne 18. 8. 2017 podalo Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, 
IČ 70951993, zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 7. 2015 společností Transconsult s.r.o., 
Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto 
posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 79 stavebního zákona a 
§ 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění,

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

„Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-
Šedivec-Nekoř“.
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Stavba „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka 
Letohrad-Šedivec-Nekoř bude umístěna na pozemcích:

katastrální území – Letohrad
p.p.č.: 390/1 (trvalý travní porost), 391/5 (orná půda), 394 (trvalý travní porost), 401/5 (ostatní 

plocha - jiná plocha), 404/3 (lesní pozemek), 406/4 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační 
plocha), 410/3 (lesní pozemek),410/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 410/10 (orná 
půda), 410/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 410/13 (lesní pozemek), 410/14 (ostatní 
plocha - ostatní komunikace), 410/18 (orná půda), 410/19 (orná půda), 410/20 (orná půda), 
410/21 (orná půda), 412/29 (orná půda), 412/30 (orná půda), 412/31 (orná půda),412/6 (orná 
půda), 412/18 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha), 412/21 (orná půda), 412/27
(orná půda), 708/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 708/2 (ostatní plocha - ostatní 
komunikace), 709/2 (ostatní plocha), 709/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 710/2
(ostatní plocha – silnice), 710/8 (ostatní plocha – silnice), 710/13 (ostatní plocha – silnice).

katastrální území Šedivec
p.p.č.: 374/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 418 (orná půda), 422 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace), 435 (ostatní plocha – silnice), 515 (ostatní plocha – silnice), 522 (orná půda), 
534 (ostatní plocha - ostatní komunikace).

katastrální území – Nekoř
p.p.č.: 1133/2 (trvalý travní porost), 3053 (ostatní plocha - ostatní komunikace).

Popis záměru:
Navržená cyklistická trasa s dopravní funkcí (dále jen cyklostezka) zajišťuje cyklistické 
propojení města Letohrad s obcemi Šedivec a Nekoř. Cyklostezka bude součástí cyklistické sítě, 
propojující značnou část měst a obcí v regionu. V intravilánu jsou využívány stávající místní 
komunikace, případně je cyklostezka vedena v samostatné trase v souběhu s komunikací. 
Cyklostezka začíná před koncem města, u silnice II/360 Letohrad, kde vede po stávající 
nezpevněné cestě. V úseku dle pracovního staničení stavby -121,10 až -0,10 (o délce 121 m) bude 
realizována již povolená stavba objektu SO2- Stezka pro chodce a cyklisty + chodník, v rámci 
akce „Dopravní a inženýrské napojení průmyslové zóny nad OEZ Letohrad“ na p.p.č. 390/1, 
391/5, 391/30, 391/31 v k.ú. Letohrad“, pro kterou bylo vydáno Městu Letohrad stavební 
povolení dne 26 .7. 2010 pod č.j. 14579/2010/SPDO/VRAK-4. Obcí Šedivec pak cyklostezka 
vede převážně v hlavním dopravním prostoru místní komunikace, kde bude pouze doplněno 
dopravní značení. Stejně tak bude dopravní značení cyklostezky doplněno v úseku od vyústění 
cyklostezky na silnici III/31216 v k.ú. Nekoř.
V extravilánu je cyklostezka vedena v samostatné trase po okraji pozemků ZPF, po lesních a 
polních cestách. Celková délka navržené cyklostezky až po vyústění na silnici III/31216, včetně 
úseků stávajících komunikací, kde bude pouze doplněno dopravní značení a úseku souvisící 
stavby Polní cesty C6 v k.ú. Šedivec, která bude využita pro vedení cyklistické trasy je 2656,11
m. Součástí akce je dále zřízení přístupové cesty a úprava nástupišť zastávek BUS podél silnice 
I/11 v celkové délce 279,78 m.
V trase cyklostezky je navržena realizace nové lávky pro cyklisty přes Šedivský potok. Niveleta 
cyklostezky v maximální možné míře kopíruje stávající terén a její vliv na odtokové poměry 
v území je zcela minimální. Při zvýšených dešťových srážkách je uvažováno s přeléváním vody 
přes cyklostezku do stávajících příkopů silnic II. a III. třídy. V rámci stavby jsou navrženy nové 
trubní propustky, které převádí vodu v silničním příkopu pod cyklostezkou. V úsecích 
s vedením cyklostezky v přidruženém dopravním prostoru silnice II/360 je navrženo osazení 
uliční vpusti podél zvýšeného obrubníku s jejím vyústěním do souběžného silničního příkopu.
S ohledem na využití lesní a polní cesty zohledňuje návrh i využití cyklostezky zemědělskou a 
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lesní technikou pro zajištění přístupu na okolní pozemky. Komunikace se smíšeným provozem 
jsou navrženy pro návrhovou rychlost 20 km/h. V celém rozsahu stavby je základní šířka 
zpevněného jízdního pásu vozovky navržena 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi šířky 2 x 0,25 
m. Lokálně je v úseku u biatlonového areálu u Letohradu navržena vozovka s šířkou zpevnění 
2,5 m, aby nedošlo k zásahu do sportovního areálu.

Podmiňujícím předpokladem pro realizaci cyklostezky je souvisící stavba okružní křižovatky 
I/11 Šedivec, křiž. I/11, II/360 a III/31216, která vytvoří nezbytné zklidnění dopravy a 
směrovací ostrůvky s ochrannou funkcí pro navržená místa pro přecházení. Bez realizace této 
okružní křižovatky nelze zajistit bezpečné úrovňové křížení silnice I/11.

Stavební povolení pro stavbu „I/11 Šedivec, křižovatka I/11, II/360 a III/31216“ která 
obsahuje stavební objekty: SO 101 Okružní křižovatka vč. připojení I/11, SO 102 Připojení silnic 
II/360 a III/31612, SO 191, Dopravní značení provizorní, SO 192 Dopravní značení trvalé, umístěná 
na pozemcích parc.č. 422, 435, 436, 437, 515, katastrální území Šedivec, vydal Krajský úřad 
pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 13. 2. 2017 pod č.j. ODSH-
9991/2017-Sa.

SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad - Šedivec
Stavební objekt řeší úsek cyklostezky od km -0,10 /dle pracovního staničení stavby/ ulice Šedivská 
na konci města Letohrad (v návaznosti na stavbu Města Letohrad - objekt SO2 „Stezka pro chodce a 
cyklisty + chodník na p.p.č. 390/1, 391/5, 391/30, 391/31 v k.ú. Letohrad, v rámci akce „Dopravní a 
inženýrské napojení průmyslové zóny nad OEZ Letohrad“, který se nachází dle pracovního staničení 
stavby v úseku -121,10 až -0,10), po napojení na silnici II/360 u souvisící stavby okružní křižovatky 
I/11 v obci Šedivec. Cyklostezka je v celém úseku navržena s krytem z asfaltového betonu. 
V k.ú. Šedivec je cyklostezka vedena po polní cestě C6, která je řešena souvisící stavbou „Polní cesta 
C6 v k.ú. Šedivec“.
Začátek trasy v Letohradě je v km -0,10 a je veden po stávající nezpevněné a dále asfaltové cestě. 
Před biatlonovým areálem se cyklostezka přimyká k silnici II/360 až po souvisící stavbu okružní 
křižovatky Lokalita pro bydlení Nad Bažantnicí. Dále cyklostezka pokračuje podél zemního valu 
okolo biatlonového areálu. Zemní val v úseku nad střelnicí bude navýšen na výšku 1,5 m. Dále se 
cyklostezka napojuje na stávající polní cestu, po které pokračuje až na hranici katastrálního území 
Letohrad. Úsek od hranice katastru až po napojení na silnici II/360 je řešen souvisící stavbou Polní 
cesta C6 v k.ú. Šedivec. V místě sjezdu ze silnice II/360 na polní cestu cyklostezka začíná 
v přidruženém dopravním prostoru silnice II/360, pokračuje podél silnice ke křižovatce s místní 
komunikací a dále podél této komunikace. Stavební úpravy cyklostezky jsou ukončeny vyústěním 
na místní komunikaci naproti domu č.p. 59 v Šedivci. Průtah obcí bude s ohledem na nízké intenzity 
provozu vozidel řešen pouze dopravním značením s pohybem cyklistů v hlavním dopravním 
prostoru. Dále je cyklostezka navržena v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace 
cca 60 m od křižovatky se silnicí II/360. Cyklostezka je navržena v přidruženém dopravním prostoru, 
oddělená zvýšeným silničním obrubníkem. Cyklostezka je vedena až k silnici I/11, kde je ukončena 
u souvisící stavby okružní křižovatky v prostoru místa pro přecházení. Samotné místo pro přecházení 
a pokračování cyklostezky je řešeno souvisícím stavebním objektem SO 102.
V trase je navrženo celkem 42 směrových oblouků s poloměry v rozmezí R = 6 m - 1000 m, kde 
poloměr R = 6 je navržen v prostoru souvisící stavby okružní křižovatky lokality pro bydlení 
Letohrad, Nad Bažantnicí. Niveleta cyklostezky v maximální možné míře kopíruje stávající terén tak, 
aby po odstranění ornice byly minimalizovány zemní práce. Podélné sklony se pohybují v rozmezí 
0,49% - 7,66%. Poloměry výškových oblouků jsou navrženy v rozmezí R=200 m–5000 m. Šířkové 
uspořádání cyklostezky je navrženo v základní šířce asfaltového pásu 3,0 m, v prostoru 
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u biatlonového areálu je s ohledem na stísněné poměry v místě šířka zúžena na 2,50 m. Základní 
příčný sklon stezky je navržen v celé délce objektu jednostranný 2,0%. V rámci objektu bude 
v km 0,200 – 0,262 vpravo osazeno ocelové dvojmadlové zábradlí dle TP186, výšky 1,3 m. Dále je 
navrženo drátěné oplocení v km 0,475 – 0,710 vpravo, které bude osazeno v úseku podél biatlonové 
střelnice mezi cyklostezkou a patou zemního valu.
Odvodnění cyklostezky je zajištěno jednostranným příčným sklonem na okolní terén a do souběžného 
příkopu silnice II/360. Cyklostezka v prostoru lesní a polní cesty je doplněna o mělký příkop se 
zasakovací rýhou vyplněnou štěrkodrtí. V úseku u biatlonového areálu u Letohradu dojde 
k zatrubnění silničního příkopu. V km 0,289 77 je navržena vtoková jímka, zatrubněný příkop je 
navržen z betonových trub DN400 s vyústěním do Šedivského potoka v prostoru navržené lávky.
V Šedivci jsou s ohledem na osazení silničních obrub mezi komunikací a cyklostezkou navrženy 
uliční vpusti v km 2,482 a v km 2,906. Obě vpusti jsou vyústěny do silničního příkopu, který se 
v místě vyústění odláždí lomovým kamenem do lože z betonu.
Výraznější zemní práce budou prováděny v úseku u biatlonového areálu v km 0,160 – km 0,265, kde 
bude vytvořen násyp z lomového kamene ve sklonu 1:1. Dále pak bude v úseku km 0,613 – km 0,687 
navrženo zřízení zemního valu výšky 1,5 m nad povrchem cyklostezky. Zemní val je navržen nad 
střelnicí, aby byla zajištěna bezpečnost cyklistů. Val je navržen se sklony svahů 1:1,75 a šířkou 
koruny 1,0 m. Na straně cyklostezky je val s ohledem na minimalizaci záboru ZPF podchycen 
betonovou palisádou výšky 0,4-0,8 m nad terénem. Oplocení bude v tomto úseku osazeno 
nad palisádou.
Dále je součástí stavby úprava silničního příkopu před a za Šedivcem v km 2,424 – km 2,558 a v km 
2,873. Silniční příkop v uvedených úsecích bude navrženou cyklostezkou odsunut.
Svahy zemního tělesa jsou navrženy převážně ve sklonu 1:2. U biatlonového areálu je s ohledem na 
zachování stávajícího okruhu sportoviště navrženo provedení svahu ve sklonu 1:1. Svahy zemního 
tělesa a stávající zelené plochy dotčené stavbou budou na závěr ohumusovány v tl. 150 mm a osety.

SO 102 Cyklostezka – úsek Šedivec - Nekoř
V rámci stavebního objektu je řešen úsek cyklostezky od křižovatky silnic I/11, II/360 a III/31216 u 
Šedivce do vzdálenosti cca 60 m od okružní křižovatky, kde je cyklostezka z důvodu majetkoprávních 
vztahů ukončena napojením na silnici III/31216. Dále je cyklistická trasa značena pouze dopravním 
značením. Cyklostezka zahrnuje i odbočku k nástupišti autobusové zastávky u silnice I/11.
Na začátku úseku je křížení silnic II/360 a I/11 zajištěno pomocí směrovacích a ochranných ostrůvků 
souvisící stavby okružní křižovatky. Celková délka hlavní trasy je 114,21 m, odbočka na nástupiště 
zastávky 80,92 m. Součástí objektu je i zřízení přístupových stezek k nástupištím BUS podél silnice 
I/11 a stavební úpravy samotných nástupišť. Cyklostezka dvěma místy pro přecházení kříží silnice 
II/360 a I/11 a dále pokračuje v souběhu se silnicí III/31216 a cca po 60 m je ukončena napojením na 
silnici III/31216.
Odbočka k nástupišti autobusové zastávky ve směru na Jablonné nad Orlicí kopíruje směrové a 
výškové vedení silnice I/11 a autobusového zálivu. Odbočka k nástupišti autobusové zastávky ve 
směru na Žamberk je pak vedena v přímce, s jedním směrovým obloukem o poloměru R=20 m, 
překonání silničního příkopu pak směrovým obloukem R=2 m a dále pokračuje v souběhu se silnicí 
I/11.
Niveleta cyklostezky v maximální možné míře kopíruje stávající terén tak, aby po odstranění ornice 
byly minimalizovány zemní práce. Podélné sklony se pohybují v rozmezí 1,00% - 8,00%. Poloměry 
výškových oblouků jsou navrženy v rozmezí R=150 m – 500 m.
Šířkové uspořádání cyklostezky je navrženo v základní šířce asfaltového pásu 3,0 m a šířkou 
nezpevněných krajnic 0,25 m. Odbočka k nástupišti autobusové zastávky je navržena v šířce 1,0 m, 
posledních 30 m od napojení na hlavní trasu je rozšířeno na šířku 2,0 m. Základní příčný sklon stezky 
je navržen v celé délce objektu jednostranný 2,0%.
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Odvodnění cyklostezky je zajištěno jednostranným příčným sklonem na okolní terén a do souběžného 
příkopu silnice I/11 a III/31216. V trase jsou dále navrženy tři nové trubní propustky. V km 0,047 80 
je navržen propustek DN600, který řeší křížení cyklostezky se silničním příkopem za okružní 
křižovatkou I/11 Šedivec, dále je navržen propustek DN600 v místě napojení cyklostezky na silnici 
III/31216. Třetí propustek je navržen u napojení odbočky na nástupiště autobusové zastávky, 
propustek je navržen DN600. Pro zajištění odtoku vody ze silnice I/11 je navrženo osazení uličních 
vpustí podél silničního obrubníku, které budou vyústěny na svah stezky pro chodce a cyklisty. Jsou 
navrženy celkem 3 uliční vpusti u silničního obrubníku jízdního pruhu ve směru na Jablonné nad 
Orlicí a jedna uliční vpust ve směru na Žamberk.
Cyklostezka je v maximální možné míře vedena po stávajícím terénu. Za křižovatkou se silnicí I/11 
je cyklostezka vedena v odřezu, jelikož je okolní terén výše než souběžné silnice, na které je 
cyklostezka napojena. Odbočka na nástupiště je taktéž vedena v odřezu. Svahy zemního tělesa jsou 
navrženy ve sklonu 1:1,5 - 1:2 dle místních podmínek a s důrazem na minimalizaci záborů ZPF. 
Svahy zemního tělesa budou na závěr ohumusovány v tl. 150 mm a osety.

SO 103 Zatrubnění podélného příkopu silnice II/360
Objekt řeší zatrubnění stávajícího podélného příkopu silnice II/360 z důvodu realizace cyklostezky 
v prostoru stávajícího příkopu. Zatrubnění bude provedeno z betonových kruhových trub, a bude 
sloužit k odvedení dešťových vod z plochy silnice II/360 a cyklostezky do Šedivského potoka. Objekt 
se nachází v úseku km 0,191– 0,285 pracovního staničení cyklostezky SO 101 – úsek Letohrad -
Šedivec. Zatrubnění začíná vtokovou jímkou s šikmo osazenou mříží pro zachycení splavenin. 
Před vtokovým objektem je navrženo zpevnění příkopu odlážděním lomovým kamenem do lože 
z betonu s ukončením dlažby prahem z prostého betonu o rozměrech 0,3x0,6 m. Dále pokračuje 
betonové potrubí DN400 pod nově navrženou cyklostezkou až k Šedivskému potoku, kde je navrženo 
vyústění pod opěrou lávky pro cyklisty. Vyústění bude provedeno s šikmým čelem, odlážděným 
lomovým kamenem do lože z betonu a dále bude provedena úprava terénu pro odvedení vody 
do Šedivského potoka. Součástí objektu jsou revizní šachty, betonové kruhové trouby a úpravy koryta 
na vyústění. Celková délka potrubí hlavního řadu betonových kruhových trub DN 400 je cca 95 m. 
Počet šachet: 2 ks.

SO 181 Dopravní značení
Náplní stavebního objektu je realizace trvalého vodorovného a svislého dopravního značení 
cyklostezky. Cyklostezka bude označena svislým dopravním značením C8a,b Začátek a konec stezky 
pro cyklisty, úseky lesní a polní cesty budou doplněné o dodatkové tabulky s povolením vjezdu. 
Křížení silnic II/360 a I/11 v prostoru souvisící stavby okružní křižovatky I/11 Šedivec bude 
označeno vodorovným dopravním značením V7b místo pro přecházení a značkou C14a Cyklisto 
sesedni z kola. V místě napojení cyklostezky na silnici III/31216 bude dopravním značením 
zdůrazněna přednost vozidel na zmíněné silnici (SDZ P4 a vodorovné značení trojúhelníku 
na cyklostezce, A19 před napojením cyklistů na silnici).

SO 182 Dopravní opatření
V rámci stavebního objektu je řešeno provizorní dopravní značení po dobu realizace stavby. Bude 
tvořeno zejména zúžením vozovky v místech realizace cyklostezky v přidruženém dopravním 
prostoru silnic a místních komunikací a snížením rychlosti a osazením SDZ v místech výjezdu 
vozidel stavby ze staveniště na silniční síť.
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SO 201 Lávka přes Šedivský potok
Pro převedení navrhované cyklistické stezky přes vodní tok (Šedivský potok) bude proveden trvalý 
most (lávka) pro pěší a cyklisty s jedním mostním otvorem – nosná konstrukce ocelová příhradová, 
spodní stavba monolitická železobetonová, založení na velkoprůměrových pilotách. Délka 
přemostění bude13,0 m; délka mostu: 15,5 m; volná šířka: 2,5 m (mezi zábradlím), 2,55 m (mezi 
horními pásy).

SO 202 Opěrná zeď u biatlonového areálu
Opěrná zeď zajišťuje násypové těleso cyklistické stezky z důvodu omezeného prostoru mezi silnicí 
II/360 a komunikací biatlonového areálu v nezbytně nutné délce. Trvalá opěrná zeď (gabionová 
konstrukce), plošné založená bude o délce 20,6 m a výšce cca 2,1 m.

SO 431 Veřejné osvětlení míst pro přecházení Šedivec
Veřejné osvětlení navazuje na související stavbu okružní křižovatky Šedivec (dále jen OK). Pro 
osvětlení OK Šedivec je navržen přívod ze stávajícího sloupu veřejného osvětlení, kde bude osazena 
pojistková skříň a nadzemní vedení veřejného osvětlení přejde do země. Z tohoto bodu je navrženo 
napájení kabelem CYKY 4x10 mm2 uloženým v zemi. V rámci stavby cyklostezky je navrženo 
osvětlení míst pro přecházení 4 výbojkovými svítidly. Bude využito chrániček položených v rámci 
výstavby OK Šedivec. Základy pro stožáry VO se provedou jako pouzdrové, betonové, betonová 
roura se použije o průměru 300 mm. V základech musí být vynechán prostor pro kabelová vedení a 
pro uzemnění. U každého navrženého stožáru bude smotána kabelová rezerva 1,5 m. Osvětlovací 
stožáry budou uzemněny přes zemní pásek FeZn 30x4 mm.

SO 451 Ochrana SEK CETIN, a.s.
Při provádění prací na cyklostezce dojde v km 2,251 a km 2,295 ke křížení se stávajícími SEK CETIN 
a.s. V případě, že kabely nebudou ochráněny, uloží se do dělených chrániček DN160. Chráničky se 
ve výkopu obetonují a jejich konce se označí markery uloženými do výkopu. Délka ochrany: km 
2,495 - 2 x 8m DN160; km 2,539 - 2 x 7m DN160. V případě, že kopanými sondami bude ověřeno 
uložení kabelů v chráničkách, nebude objekt realizován.

Členění stavby na stavební objekty:
000 Objekty přípravy staveniště
SO 001 Příprava území – úsek Letohrad – Šedivec
SO 002 Příprava území – úsek Šedivec – Nekoř

100 Objekty pozemních komunikací
SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad – Šedivec
SO 102 Cyklostezka – úsek Šedivec – Nekoř
SO 103 Zatrubnění podélného příkopu silnice II/360
SO 181 Dopravní značení
SO 182 Dopravní opatření

200 Mostní objekty a zdi
SO 201 Lávka přes Šedivský potok
SO 202 Opěrná zeď u biatlonového areálu
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400 Elektro a sdělovací objekty
SO 431 Veřejné osvětlení míst pro přecházení OK Šedivec
SO 451 Ochrana SEK CETIN a.s.

Pro umístění stavby, pro projektovou přípravu stavby a provedení části stavby se stanoví tyto 
podmínky:
1. Stavba „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka 

Letohrad-Šedivec-Nekoř“ bude umístěna na pozemcích:
katastrální území – Letohrad
p.p.č.: 390/1 (trvalý travní porost), 391/5 (orná půda), 394 (trvalý travní porost), 401/5 (ostatní 
plocha - jiná plocha), 404/3 (lesní pozemek), 406/4 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační 
plocha), 410/3 (lesní pozemek),410/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 410/10 (orná půda), 
410/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 410/13 (lesní pozemek), 410/14 (ostatní plocha -
ostatní komunikace), 410/18 (orná půda), 410/19 (orná půda), 410/20 (orná půda), 410/21 (orná 
půda), 412/29 (orná půda), 412/30 (orná půda), 412/31 (orná půda),412/6 (orná půda), 412/18
(ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha), 412/21 (orná půda), 412/27 (orná půda), 708/1
(ostatní plocha - ostatní komunikace), 708/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 709/2 (ostatní 
plocha), 709/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 710/2 (ostatní plocha – silnice), 710/8
(ostatní plocha – silnice), 710/13 (ostatní plocha – silnice).

katastrální území Šedivec
p.p.č.: 374/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 418 (orná půda), 422 (ostatní plocha - ostatní 
komunikace), 435 (ostatní plocha – silnice), 515 (ostatní plocha – silnice), 522 (orná půda), 534
(ostatní plocha - ostatní komunikace).

katastrální území – Nekoř
p.p.č.: 1133/2 (trvalý travní porost), 3053 (ostatní plocha - ostatní komunikace).
jak je nakresleno v situačním výkrese v měřítku 1:1000, který je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.

2. Stavba „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka 
Letohrad-Šedivec-Nekoř“ bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou vypracovala 
autorizovaná osoba ve smyslu § 158 stavebního zákona – Ing Jiří Shejbal ČKAIT 0600705.

3. SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad – Šedivec - trasa cyklostezky začíná v km -0,10 v Letohradě, 
bude vedena po stávající nezpevněné a dále asfaltové cestě, před biatlonovým areálem se 
přimyká k silnici II/360 (až po stavbu okružní křižovatky Lokalita pro bydlení Nad Bažantnicí), 
dále pokračuje podél zemního valu okolo biatlonového areálu, pak vede po stávající polní cestě
až na hranici katastrálního území Letohrad. Úsek od hranice katastru, po napojení na silnici 
II/360 bude řešen souvisící stavbou Polní cesta C6 v k.ú. Šedivec. V místě sjezdu ze silnice II/360 
na polní cestu bude cyklostezka začínat v přidruženém dopravním prostoru silnice II/360, 
pokračuje podél silnice ke křižovatce s místní komunikací a dále podél této komunikace. Stavební 
úpravy cyklostezky jsou ukončeny vyústěním na místní komunikaci naproti domu č.p. 59 
v Šedivci. Průtah obcí bude řešen dopravním značením s pohybem cyklistů v hlavním dopravním 
prostoru. Dále cyklostezka povede v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace 
(cca 60 m od křižovatky se silnicí II/360) a je navržena v přidruženém dopravním prostoru, 
oddělená zvýšeným silničním obrubníkem, až k silnici I/11, kde bude ukončena u stavby okružní 
křižovatky v prostoru místa pro přecházení.

4. V trase SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad – Šedivec bude provedeno 42 směrových oblouků 
s poloměry v rozmezí R = 6 m - 1000 m (poloměr R = 6 navržen v prostoru souvisící stavby 
okružní křižovatky lokality pro bydlení Letohrad, Nad Bažantnicí). Niveleta cyklostezky bude 
v maximální možné míře kopírovat stávající terén. Podélné sklony se budou v rozmezí 0,49% -
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7,66%. Poloměry výškových oblouků budou provedeny v rozmezí R=200 m–5000 m. Šířkové 
uspořádání cyklostezky bude provedeno v základní šířce asfaltového pásu 3,0 m, v prostoru 
u biatlonového areálu bude z důvodu stísněných poměrů šířka zúžena na 2,50 m. Základní příčný 
sklon stezky bude v celé délce objektu jednostranný 2,0%. V km 0,200 – 0,262 bude vpravo 
osazeno ocelové dvojmadlové zábradlí. V km 0,475 – 0,710 vpravo bude provedeno drátěné 
oplocení, které bude osazeno v úseku podél biatlonové střelnice mezi cyklostezkou a patou 
zemního valu.

5. Odvodnění SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad – Šedivec bude zajištěno jednostranným příčným 
sklonem na okolní terén a do souběžného příkopu silnice II/360. V prostoru lesní a polní cesty 
bude cyklostezka doplněna o mělký příkop se zasakovací rýhou vyplněnou štěrkodrtí. V úseku 
u biatlonového areálu u Letohradu dojde k zatrubnění silničního příkopu. V km 0,289 77 bude 
provedena vtoková jímka, zatrubněný příkop bude proveden z betonových trub DN400 
s vyústěním do Šedivského potoka (v prostoru navržené lávky). V Šedivci budou, z důvodu
osazení silničních obrub mezi komunikací a cyklostezkou navrženy uliční vpusti v km 2,482 a 
v km 2,906. Obě vpusti budou vyústěny do silničního příkopu, který se v místě vyústění odláždí 
lomovým kamenem do lože z betonu.

6. Výrazné zemní práce v rámci SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad – Šedivec budou prováděny 
v úseku u biatlonového areálu v km 0,160 – km 0,265, kde bude vytvořen násyp z lomového 
kamene ve sklonu 1:1 a v úseku km 0,613 – km 0,687, kde bude proveden zemní val výšky 1,5 m 
nad povrchem cyklostezky. Zemní val bude realizován z důvodu zajištění bezpečnost cyklistů 
nad střelnicí. Val bude proveden se sklony svahů 1:1,75 a šířkou koruny 1,0 m. Na straně 
cyklostezky bude val podchycen betonovou palisádou výšky 0,4-0,8 m nad terénem. V tomto 
úseku bude osazeno oplocení nad palisádou.

7. Součástí stavby SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad – Šedivec bude úprava silničního příkopu 
před a za Šedivcem v km 2,424 – km 2,558 a v km 2,873. Silniční příkop v uvedených úsecích 
bude navrženou cyklostezkou odsunut.

8. Svahy zemního tělesa SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad – Šedivec budou provedeny převážně 
ve sklonu 1:2 (u biatlonového areálu ve sklonu 1:1). Svahy zemního tělesa a stávající zelené 
plochy dotčené stavbou budou na závěr ohumusovány v tl. 150 mm a osety.

9. V rámci SO 102 Cyklostezka – úsek Šedivec – Nekoř bude trasa cyklostezky vedena od křižovatky 
silnic I/11, II/360 a III/31216 u Šedivce do vzdálenosti cca 60 m od okružní křižovatky, kde je 
cyklostezka ukončena napojením na silnici III/31216. Dále je cyklistická trasa značena pouze 
dopravním značením. Délka hlavní trasy SO2 bude 114,21 m.

10. Křížení silnic II/360 a I/11 s cyklostezkou bude zajištěno pomocí směrovacích a ochranných 
ostrůvků souvisící stavby okružní křižovatky.

11. Součástí SO 102 Cyklostezka – úsek Šedivec – Nekoř bude zřízení přístupových stezek 
k nástupištím BUS u silnice I/11 a stavební úpravy nástupišť. Délka odbočky na nástupiště 
zastávky bude cca 80,92 m.
Odbočka k nástupišti autobusové zastávky ve směru na Jablonné nad Orlicí bude kopírovat
směrové i výškové vedení silnice I/11 a autobusového zálivu. Odbočka k nástupišti autobusové 
zastávky ve směru na Žamberk bude vedena v přímce, s jedním směrovým obloukem o poloměru 
R=20 m, překoná silniční příkop směrovým obloukem R=2 m a dále bude pokračovat v souběhu 
se silnicí I/11.

12. Trasa cyklostezky (SO 102 Cyklostezka – úsek Šedivec – Nekoř) povede v souběhu se silnicí 
III/31216 a cca po 60 m bude ukončena napojením na silnici III/31216.

13. Niveleta cyklostezky (SO 102 Cyklostezka – úsek Šedivec – Nekoř) bude v maximální možné míře 
kopírovat stávající terén. Podélný sklon bude v rozmezí 1,00% - 8,00%. Poloměry výškových 
oblouků budou v rozmezí R=150 m – 500 m. Šířkové uspořádání cyklostezky bude provedeno v 
základní šířce asfaltového pásu 3,0 m a šířkou nezpevněných krajnic 0,25 m. Odbočka 
k nástupišti autobusové zastávky bude v šířce 1,0 m, posledních 30 m od napojení na hlavní trasu 
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bude rozšířena na šířku 2,0 m. Základní příčný sklon stezky bude proveden v celé délce objektu 
jednostranný 2,0%.

14. Odvodnění SO 102 Cyklostezky – úsek Šedivec – Nekoř bude zajištěno jednostranným příčným 
sklonem na okolní terén a do souběžného příkopu silnice I/11 a III/31216. V trase budou 
provedeny tři nové trubní propustky. V km 0,047 80 bude proveden propustek DN600, dále 
propustek DN600 v místě napojení cyklostezky na silnici III/31216 a propustek DN600
u napojení odbočky na nástupiště autobusové zastávky. Pro zajištění odtoku vody ze silnice I/11 
budou osazeny uličních vpusti podél silničního obrubníku, které budou vyústěny na svah stezky 
pro chodce a cyklisty. Budou provedeny tři uliční vpusti u silničního obrubníku jízdního pruhu 
ve směru na Jablonné nad Orlicí a jedna uliční vpust ve směru na Žamberk.

15. Cyklostezka bude v maximální možné míře vedena po stávajícím terénu. Za křižovatkou se silnicí 
I/11 povede cyklostezka v odřezu. Odbočka na nástupiště bude rovněž vedena v odřezu. Svahy 
zemního tělesa budou provedeny ve sklonu 1:1,5 - 1:2. Svahy zemního tělesa budou na závěr 
ohumusovány v tl. 150 mm a osety.

16. SO 103 Zatrubnění podélného příkopu silnice II/360 – cyklostezka bude realizována v prostoru 
stávajícího příkopu. Zatrubnění bude provedeno z betonových kruhových trub, a bude sloužit 
k odvedení dešťových vod z plochy silnice II/360 a cyklostezky do Šedivského potoka. Objekt 
bude realizován v úseku km 0,191– 0,285 pracovního staničení cyklostezky SO 101 – úsek 
Letohrad – Šedivec. Zatrubnění začíná vtokovou jímkou s šikmo osazenou mříží pro zachycení 
splavenin. Před vtokovým objektem bude příkop zpevněn odlážděním lomovým kamenem do lože 
z betonu s ukončením dlažby prahem z prostého betonu o rozměrech 0,3x0,6 m. Dále bude 
pokračovat betonové potrubí DN400 pod nově navrženou cyklostezkou až k Šedivskému potoku, 
kde bude provedeno vyústění pod opěrou lávky pro cyklisty. Vyústění bude provedeno s šikmým 
čelem, odlážděným lomovým kamenem do lože z betonu. Dále bude provedena úprava terénu 
pro odvedení vody do Šedivského potoka. Součástí objektu jsou revizní šachty, betonové kruhové 
trouby a úpravy koryta na vyústění. Celková délka potrubí hlavního řadu betonových kruhových 
trub DN 400 bude cca 95 m. Počet šachet: 2 ks.

17. SO 201 Lávka přes Šedivský potok (most pro pěší a cyklisty) bude realizována pro převedení 
cyklistické stezky přes vodní tok - Šedivský potok. Lávka bude v provedení: s jedním mostním 
otvorem – nosná konstrukce ocelová příhradová, spodní stavba monolitická železobetonová, 
založení na velkoprůměrových pilotách. Délka přemostění bude 13,0 m; délka mostu: 15,5 m; 
volná šířka: 2,5 m (mezi zábradlím), 2,55 m (mezi horními pásy).

18. SO 202 Opěrná zeď u biatlonového areálu (trvalá opěrná zeď) bude gabionové konstrukce, plošně
založená o délce 20,6 m a výšce cca 2,1 m.

19. SO 431 Veřejné osvětlení míst pro přecházení Šedivec bude navazovat na související stavbu 
okružní křižovatky Šedivec (dále jen OK). Pro osvětlení OK Šedivec je navržen přívod 
ze stávajícího sloupu veřejného osvětlení, kde bude osazena pojistková skříň a nadzemní vedení 
veřejného osvětlení přejde do země. Z tohoto bodu je navrženo napájení kabelem CYKY 
4x10 mm2, uloženým v zemi. V rámci stavby cyklostezky bude provedeno osvětlení míst 
pro přecházení 4 výbojkovými svítidly. Budou využity chráničky položené v rámci výstavby OK 
Šedivec. Základy pro stožáry VO budou provedeny jako pouzdrové, betonové, betonová roura se 
použije o průměru 300 mm. V základech bude vynechán prostor pro kabelová vedení a 
pro uzemnění. U každého navrženého stožáru bude smotána kabelová rezerva 1,5 m. Osvětlovací 
stožáry budou uzemněny přes zemní pásek FeZn 30x4 mm.

20. V km 2,251 a km 2,295 dojde ke křížení cyklostezky se stávajícími SEK CETIN V případě, že 
kabely nebudou ochráněny, uloží se do dělených chrániček DN160. Chráničky se ve výkopu 
obetonují a jejich konce se označí markery uloženými do výkopu. Délka ochrany: km 2,495 -
2x8 m DN160; km 2,539 - 2 x 7m DN160. V případě, že kopanými sondami bude ověřeno uložení 
kabelů v chráničkách, nebude SO 451 Ochrana SEK CETIN, a.s. realizován.
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21. Obsahem SO 181 Dopravní značení je realizace trvalého vodorovného a svislého dopravního 
značení cyklostezky. Tento objekt není předmětem územního rozhodnutí.

22. Obsahem SO 182 Dopravní opatření je řešení provizorního dopravní značení po dobu realizace 
stavby. Tento objekt není předmětem územního rozhodnutí.

23. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení všech podzemních zařízení
a dle podmínek provozovatele zajistí jejich ochranu.

24. Budou splněny podmínky vyjádření o existenci sítě společnosti Alberon Letohrad, s.r.o. ze dne 
25. 5. 2017:
 Před zahájením stavby požadujeme vytyčení sítě naším zaměstnancem.
 Při jakékoliv činnosti v blízkosti OS je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo OS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k OS. 
Při křížení nebo souběhu činností s OS je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a 
odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního 
vedení vyznačené trasy podzemní OS (dále jen POS) nesmí používat mechanizačních 
prostředků a nevhodného nářadí.

 Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození OS neprodleně 
od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit na telefonní číslo 465 618 508 nebo mimo 
pracovní dobu na tel. č. 777 338 084.

25. Budou dodrženy požadavky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti 
České telekomunikační infrastruktury a s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 723649/17 
ze dne 30. 10. 2017 a č.j. 7686075/17 ze dne 9. 8. 2017, které se vztahují k tomuto záměru.

26. Budou dodrženy požadavky stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j. POS-
Li-274/16 ze dne 18. 4. 2016:
 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 

platného vyjádření o existenci SEK.
 Stávající kabely společnosti CETIN a.s. vedoucí přes nově budovanou cyklostezku budou 

vytyčeny a následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný
zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením 
do chrániček zahloubit. Kabely budou pod cyklostezkou uloženy do nových dělených 
chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPOHALF, výrobce KOPOS Kolín a.s., 
min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička 
bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Souběžně bude položena 
náhradní chránička DN 110. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. 
Práce spojené s uložením kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. 
do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky 
přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a.s. ke kontrole.

 V místech kde dojde v souběhu ke kolizi s kabely společnosti CETIN a.s. budou provedeny 
stranové překládky kabelů. V tomto případě investor akce uzavře se společností CETIN a.s. 
smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato 
smlouva bude uzavřena minimálně 1 měsíc před započetím stavby.

 Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat 
prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb, Akademika Bedrny 365, 
Hradec Králové. DLSS Hradec Králové ,na základě předaných dat provede změnu v technické 
dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnicemi 
č. TSM 2096-1 a pas  64A2001 vydaným firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.

 Součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole 
SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště 
DLSS Hradec Králové.
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27. Budou splněny podmínky vyjádření o existenci sítě společnosti VAK a.s. Jablonné nad Orlicí 
č.j. JA/LN/16/2256 ze dne 15. 11. 2016 a . JA/LN/16/2256_1 ze dne 18. 8. 2017, které se vztahují 
k tomuto záměru.
- dojde ke střetu se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Žadatel je 

srozuměn s tím, že podzemní vedení vodovodu, kanalizace a elektrické kabelové vedení 
používá právní ochranu dle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dojde-li 
ke střetu s tímto podzemním vedení, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se 
zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. pověřeným 
správou podzemní sítě.

28. Budou dodrženy povinnosti dle sdělení MěÚ Žamberk č.j. MUZBK-8025//2016/REUP ze dne 
20. 4. 2017:
 Stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Katastrální území 

Letohrad, Šedivec a Nekoř jsou územím s archeologickými nálezy - registrována je zde sídelní 
aktivita prokazující osídlení v období středověku. Stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v znění pozdějších předpisů. V případě zemních prací je povinností stavebníka dodržet 
oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti a zaslat „Oznámení stavebního nebo 
jiného záměru“ (formulář: http://www.arup.cas.cz/?p=8097) na adresu: Archeologický ústav 
AV ČR, Oznámení., Letenská 4, 11801 Praha 1 či elektronicky na adresu: 
oznameni@arup.cas.cz.

 V případě jakéhokoliv nálezu archeologické povahy během provádění zemních prací jsou 
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinny postupovat podle § 23 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znění pozdějších předpisů.

29. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Žamberk, odboru správního a dopravy 
č.j. MUZBK-10066/2016/SPDO-2 ze dne 11. 5. 2016:
 Na stavební objekty přípravy staveniště, pozemních komunikací, mostní objekty a zdi budeme 

vydávat stavební povolení. Žádost musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a ověřena 
autorizovanou osobou v oboru dopravních staveb. Bude rovněž dodržena vyhláška 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby.

 Pokud by si stavební práce vyžádaly zvláštní užívání pozemní komunikace a stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, požádá zhotovitel příslušný silniční 
úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a zdejší správní orgán o stanovení 
přechodné úpravy provozu. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, Krajským 
ředitelstvím policie Pardubického kraje - DI Ústí nad Orlicí, souhlasem vlastníka pozemní 
komunikace a situačním plánkem.

 Před kolaudací stavby bude zdejší silniční úřad požádán o stanovení místní úpravy provozu 
na pozemní komunikaci k trvalému dopravnímu značení.

30. Budou splněny podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové - správce vodního 
toku č.j. LCR 953/022158/2017 ze dne 24. 5. 2017:
 Stavba bude provedena v souladu s ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními) a ČSN 736201 (projektování mostních objektů).
 Navrženým objektem nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku, nebude 

zmenšen průtočný profil a niveleta dna zůstane zachována
 Stavba bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v úseku nad stavbou.
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 Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude 
znečištěna stavebním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.

 Při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude 
skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených 
průtocích či vydatných srážkách.

 Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou 
ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu

 Požadujeme předložit k odsouhlasení prováděcí výkresy objektu na vodním toku v naší správě.
 Vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném 

znění.
 Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací 

před dokončením; k převzetí dokončených prací – kolaudaci.
31. Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje –

č.j. KRPE-29858-1/ČJ-2016-171106 z 14. 4. 2017 a č.j. KRPE-66856-1/ČJ-2016-171106 
z 16. 8. 2016:
 Bude předložen další stupeň dokumentace s návrhem řešení trvalého dopravního značení. 

Přes stávající silniční síť nebude vyznačována vodorovná dopravní značka V8a.
 Každé napojení cyklostezky bude vyprojektováno jako křižovatka dle ČSN 736102. Každé 

nové napojení cyklostezky nebo cyklotrasy na silniční síť bude vyprojektováno křižovatka dle 
ČSN 73610.

 Budou dodrženy rozhledy na stávající rychlost jízdy v konkrétních místech napojení 
bez nutnosti její omezení, vyjma sil. I/11, kde podmínky určí Policie ČR Krajského ředitelství 
policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie Pardubice.

32. Budou splněny podmínky závazného stanoviska ke zřízení křižovatky silnice I/11 s místní 
komunikací (cyklostezkou) u obce Šedivec a stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu 
Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-
Šedivec-Nekoř“, které vydala Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 
pod č.j. KRPE-35660-1/ČJ-2016-17100DP z 24. 5. 2016:

Závazné stanovisko ke zřízení křižovatky silnice I/11 s místní komunikací (cyklostezkou) u obce 
Šedivec
 Budou dodrženy podmínky TP 179 čl. 11, tedy bude zajištěn zrakový kontakt mezi cyklistou a 

vozidlem ve vzdálenosti 20 m před okrajem jízdního pruhu sil. I/11. V doložených 
rozhledových polích se nesmí nacházet žádná překážka, která by byla v rozporu 
s ČSN 736102.

 Na křížení dále budou dodrženy rozhledy dle ČSN 73 6102.
 Místo bude řádně označeno dopravním značením dle Stanovení místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích, vydaným místně příslušným krajským úřadem.

Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-
Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř“.
 Cyklostezku požadujeme značit jako stezku pro chodce a cyklisty, neboť lze v těchto místech 

předpokládat i pohyb chodců. Tedy v místě přecházení chodců a přejíždění cyklistů, bude 
splněna max. délka 7 m mezi obrubami a toto místo bude osvětleno veřejným osvětlením 
odpovídajícím ČSN CE/TR 13021-1 a souvisejícím normám. Čekací plochy budou chráněny 
zvýšenou obrubou (doporučujeme 15 cm), která bude jízdní pruh zužovat s náběhem min 1:10, 
anebo mírnějším.

 Ve stavebním řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci k vyjádření.
33. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 

Hradec Králové č.j. PVZ/16/33556/Hv/0 ze dne 3. 10. 2016:



Městský úřad Letohrad Č. j.: 3017/2018/MULET/2300/11

13

 Požadujeme volit technologii prací tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových vod.

34. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje č.j. SUSPK/6049/2016  z 25. 8. 2016:
 Ošetření pracovních a napojovacích spár na silnici II/360 a III/31216 bude provedeno 

modifikovanou zálivkou.
 V majetku Pardubického kraje zůstane těleso komunikace po silniční obrubu včetně ul. vpustí 

a přípojek.
 Součástí stavby bude vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, 

geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v Ústí 
nad Orlicí.

 Investor stavby požádá Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové 
správy Ústí nad Orlicí, o stanovení technických podmínek, popř. uzavření smlouvy o 
podmínkách zřízení stavby.

 Svislé a vodorovné dopravní znační bude navrženo dle TP 65 a TP 133, vodorovné dopravní 
značení bude v provedení plast.

 Investor stavby požádá odbor majetkový a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického 
kraje o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby, do smluv budou zahrnuty i další 
podmínky SÚS, týkající se následné údržby (obnova VDZ piktokoridorů, apod.).

 V rámci osazení silničních obrubníků bude, pro zajištění odtoku vody podél obrubníků 
do navržených uličních vpustí, provedena oprava okraje vozovky v šířce obrusné vrstvy 
ACO 11 tl. 40 mm, min. 1,20 m s odstupňováním ostatních konstrukčních vrstev ACP 16 tl. 70 
mm, šíře min 0,7 m, podkladní vrstvy, šíře min. 0,50m, obrusná vrstva bude provedena strojní 
pokládkou (malý finišer).

 Do dalšího stupně dokumentace DPS bude zahrnuta obnova stávajícího vodorovného 
dopravního značení, dotčeného stavbou (vodící čáry podél obrubníků) v provedení plast.

 V dokumentaci budou doloženy hydrotechnické výpočty kapacity propustků, do kterých je 
vyústěna dešťová kanalizace. Zástupce SÚS dále upozornil na nutnost ověřit dostatečnou 
kapacitu navazujících příkopů, které vedou po soukromých pozemcích.

 Případné poklesy vozovky o více než 10 mm v místě zásahu po dobu záruční lhůty, budou 
na základě výzvy správce komunikace neprodleně odstraněny a to na náklady investora 
stavby.

 Opěrné a zárubní zdi včetně příslušenství, které nebudou plnit svoji funkci ve vztahu k silnici 
II. a III. třídy nebudou ve vlastnictví Pardubického kraje.

 Případný vyfrézovaný materiál ze silnice je majetkem správce pozemní komunikace a bude 
odvezen na cestmistrovství do Žamberka – uložení bez poplatku

 Bude předložen další stupeň projektové dokumentace ke stanovisku.
35. Budou splněny podmínky vyjádření k dokumentaci DÚR Technických služeb Letohrad, s.r.o. 

z 18. 4. 2016:
 V řešeném prostoru se nachází podzemní kabelové vedení VO v naší správě.
 Před započetím stavebních prací požadujeme provést vytyčení kabelové trasy.
 Při obnažení kabelu VO bude přivolán zástupce TS ke kontrole před zakrytím kabelu.

36. Budou splněny podmínky vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti ke stavbě č.j. KrÚ 59134/2017 ze dne 6. 9. 2017:
 Realizace cyklostezky může být provedena až po dokončení stavby okružní křižovatky, 

případně současně s ní. Stavba okružní křižovatky je podmiňující stavbou cyklostezky.
 Obruby na vjezdových ostrůvcích okružní křižovatky na silnici I/11 (od Vamberka) a II/360

(od Letohrad) bude nutno upravit (snížit) pro místo přecházení cyklistů.
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 Na větvích křižovatky, přes které je vedena cyklistická stezka, bude navrženo místo 
pro přecházení s přechodem pro chodce nebudeme souhlasit.

 Odvodnění cyklostezky je nevrženo do silničního příkopu, vzhledem k navrženému řešení je 
nutný souhlas vlastníka silnice I. třídy – ŘSD, Správy Pardubice.

37. Budou splněny podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Žamberk č.j. MUZBK-
18932/2017/ZPZE/POKM/SOU/187 ze dne 4. 9. 2017:

Orgán v oblasti nakládání s odpady
 Původce stavebních, popř. dalších odpadů, musí plnit povinnosti stanovené zejména v § 12, 

16, 39, 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění a v § 5, 7, 21, 22, 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

 Na stavbě je nezbytné vytvořit technickoorganizační podmínky pro řádné nakládání s odpady. 
Zejména vyčlenit místa pro shromažďování odpadů, nejen na stavbě, ale i v budoucím 
rodinném domě, a to v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

 Stavební odpady vzniklé při realizaci akce musí být tříděny podle druhů a kategorie 
(nebezpečné, ostatní) a na staveništi shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb.

 O vyprodukovaných odpadech musí být v souladu s § 39 zákona o odpadech a § 21 odst. 1 a 
2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., vedená průběžná evidence.

 Při kontrolní nebo závěrečné prohlídce stavebního úřadu musí původce odpadů (investor 
stavby) na vyžádání předložit seznam druhů a množství odpadů vzniklých při stavební činnosti 
a prokázat, jak bylo s těmito odpady naloženo, tzn., zda byly využity nebo odstraněny 
v souladu se zákonem o odpadech a doložit předání odpadů fakturami nebo vážními lístky 
potvrzenými osobou oprávněnou k jejich převzetí.

Orgán ochrany přírody a krajiny
 Vzhledem k tomu, že se v okolí stavby nachází vzrostlá zeleň, je třeba během prací důsledně 

dodržovat ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích“, zejména: výkopové práce v kořenovém prostoru 
provádět ručně, nejmenší vzdálenosti od paty kmene je 2,5 m, kořeny ostře přetnout a ošetřit, 
obnažené kořeny chránit před vysycháním a působením mrazu, atd.

38. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Žamberk, odboru životního prostředí 
a zemědělství č.j. MUZBK- 1838420017/ZPZE/KEPT/LES -ZS.79 ze dne 17. 8. 2017 k umístěním 
stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa:
 Po ukončení územního řízení před dočasným záborem lesních pozemků, požádá investor 

místně příslušný orgán státní správy lesů (Městský úřad Žamberk) o vydání rozhodnutí 
o dočasném odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu výstavby (§ 15, 16, 
17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v 
§ 1 vyhl. č. 77 Mze ze dne 18. března 1996.

 Po ukončení dočasného odnětí a po geometrickém zaměření stavby požádá investor místně 
příslušný orgán státní správy lesů (Městský úřad Žamberk) o vydání rozhodnutí o trvalé odnětí 
zastavěné části lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu výstavby (§ 15, 16, 17 
a 18 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 
vyhl. č. 77 Mze ze dne 18. března 1996, zbývající část staveniště bude uvedena do původního 
stavu.

 Realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na zbývajících lesních 
porostech

 Stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesních pozemcích
 Práce budou prováděny tak, aby na lesních pozemcích nedocházelo ke škodám a narušení 

kořenového systému lesního porostu, a tím k jeho destabilizaci
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39. Budou splněny podmínky souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, 
Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-75057-1/ČJ-2017-
171106 z 3. 10. 2017

40. Budou splněny podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové č.j. LCR 163/001030/2017 ze dne 20. 9. 2017
 V úseku km 0780 – 1,418 stavba využívá stávající nezpevněnou cestu, která je nutná 

pro obhospodařování okolních lesních pozemků. V tomto úseku musí být cyklistická stezka 
projektována a konstruována tak, aby umožňovala pojezdy těžké lesnické techniky o celkové 
hmotnosti minimálně 55 tun (např. odvozní soupravy, harvestory, vyvážecí soupravy, apod.).

41. Budou splněny podmínky sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8 Děčín, č.j. 0100875007, 0100875014 a 0100875023 ze dne 13. 2. 2018, které 
se vztahují k tomuto záměru:
Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř část 1
 V zájmovém prostoru se nachází podzemní síť NN, a nadzemní síť VN ve správě ČEZ 

Distribuce a.s.
Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř část 3
 V zájmovém prostoru se nachází podzemní a nadzemní síť NN ve správě ČEZ Distribuce a.s.

42. Budou splněny podmínky souhlasu s prováděním stavby ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 
č. 1094179200 ze dne 24. 8. 2017:

 Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou stranách krajního 
kabelu.

 Požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN, vrchnímu 
vedení VN a trafostanici k jeho provozování a údržbě.

 Nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a VN, vrchního vedení VN, 
trafostanice a uzemňovací soustavy.

 Musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
 Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití 

mechanizace; práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6005
 V případě poruchy kabelu NN a VN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor 

stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu s uvedením terénu do původního 
stavu na vlastní náklady.

 Kabelové vedení NN a VN 35 KV nesmí být dotčeno žádnou stavbou, oplocením ani základem 
v zemi.

 Ochranné pásmo vrchních vedení VN 35 kV (VN 0560/0567) činí 10 m od krajního vodiče na obě 
strany.

 Ochranné pásmo distribuční trafostanice UO_1492 činí 2 metry od obestavení.
 Případné parkoviště či stání vozidel musí být vzdáleno minimálně 2 metry od krajního vodiče 

vrchních vedení VN 35 kV (VN 0560/0567).
 Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení výšky vodičů vrchních vedení VN 35 kV, která musí 

činit min. 6 metrů od země a ke snížení uložení podzemních kabelových vedení NN a VN 35 kV, 
které musí být v hloubce minimálně 1 metr.

 Provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí 
být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví, majetku osob, 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující 
či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

 Všichni pracovníci provádějící činnosti musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo 
v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.

 V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy hořlavin nebo 
vyhražených látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s.
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 V ochranném pásmu vrchního vedení VN je zakázaná práce s nadměrnými mechanizačními 
prostředky.

 Nesmí dojít k přiblížení staveb a podzemních sítí k podpěrným bodům na vzdálenost kratší 
než 2 metry od krajního vodiče vrchního vedení VN 35 kV (VN 0560/0567)

 Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení výšky vodičů vrchních vedení VN 35 kV které musí 
činit minimálně 6 metrů od země a ke snížení uložení podzemních kabelových vedení NN a VN 35 
kV, které musí být v hloubce minimálně 1 metr

 Provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí 
být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví, majetku osob, 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující 
či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

 Nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 35 kV na vzdálenost kratší než 5 metrů; 
v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN

 Venkovní vedení VN 35 kV /podzemní kabelové vedení NN či VN 35 kV/ v kolizi se stavbou či 
terénními úpravami bude nutné řešit přeložkou, na podkladě řádné žádosti o přeložku dle zákona 
458/2000 Sb.

43. Budou splněny podmínky stanoviska společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 
Brno ze dne 31. 8. 2017 pod zn.: 5001564584, které se vztahují k tomuto rozhodnutí.
V zájmovém prostoru dojde ke styku s těmito plynárenskými zařízeními.

STL plynovod a přípojky
Letohrad
- STL plynovod PE d. 90, ul. Mírová
- STL plynovod PE d 110, d 90, ul. Šedivská
Šedivec
- STL plynovod PE d. 50, ul. Šedivec
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBYBUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTYČENÍ PZ.
 Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, 

TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou 
stavbou.

 Novou komunikací, zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí 
dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek nebo jen v souladu 
s ČSN 73 6005.

 Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, VO atd.) musí být 
umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

 Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální 
vzdálenosti 1 m.

 Pokud bude při stavbě zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové 
niveletě krytí menší jak 1 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení a 
přípojek tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu 
se zákonem č. 458/2000 Sb.

 Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovené pro práce v ochranném 
pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 metr na každou 
stranu měřeno kolmo na obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí bát umísťovány 
žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré 
stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, 
aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a 
plynovodních přípojek.

 Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí 
vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
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 Za přítomnosti pracovníka GridServices, s.r.o., bude provedena kontrola splnění podmínek 
stanovených tímto stanoviskem (objednání: http:/www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/)

 Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min 1 m 
od NTL plynovodu a přípojek.

Stanovisko odboru EPZ- VTL
- V oblasti plánované cyklostezky prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 300, PN 40. 

Tento plynovod kříží budoucí cyklostezku Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona
458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od plynovodu.
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

 Cyklostezku v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m 
od plynovodu. V případě, že nebude možné dodržet tuto vzdálenost, souhlasíme s vedením 
cyklostezky v souběhu 2 m od VTL plynovodu (okraj cyklostezky od VTL plynovodu) a to 
v nezbytně nutné trase (délce).

 Nová cyklostezka bude křížit stávající VTL plynovod (plynovod kříží stávající komunikaci, 
po které bude vedena cyklostezka). Plynovod je v místě křížení umístěn v chráničce, která je 
na obou koncích opatřena čichačkou na sloupku (orientačním sloupkem), toto naše zařízení 
nesmí být v tělese cyklostezky – zachovat minimální vzdálenost čichačky (orientačního 
sloupku) od okraje cyklostezky 2 m.

 Před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází 
na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/

 Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany 
od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na naše zařízení.

 Nepoškodit nadzemní část VTL plynovodu
 Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu.
 V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál.
 Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min 20 m 

od VTL plynovodu.
 Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození 

vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu 
ohraničit výstražnou páskou)

 Během prací nad VTL plynovodem a po dokončení prací na cyklostezce přizvat zaměstnance 
GridServices, s.r.o., Regionální oblast Čechy 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek 
a zda nedošlo k poškození našeho zařízení.

44. Budou splněny podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 
14000 Praha 4 - umístění inženýrských sítí č.j. 006132/38200/3/Vs/2017 ze dne 11.10.2017:
 Stavba se dotkne zájmů chráněných naším úřadem v prostoru budoucí okružní křižovatky 

silnic I/11 x II/360 x III/31216, k.ú. Šedivec a Nekoř.
 Stavba chodníku včetně nástupních ploch u autobusových zálivů je situována mimo stavbu 

okružní křižovatky. Požadujeme, aby v dalším stupni projektové dokumentace byly v místech 
autobusových zálivů doplněny šířky jízdních pruhů na silnici I/11 včetně autobusového zálivu 
a byl proveden nový návrh vodorovného dopravního značení na daném úseku silnice. Nové 
šířkové uspořádání silnice I. třídy musí být odsouhlaseno Policií ČR, KŘPPK, Odbor služby 
dopravní policie Pardubice. Krajský úřad PK, ODSH vydá na tuto změnu stanovení místní 
úpravy provozu na pozemní komunikaci.

45. Budou splněny podmínky vyjádření Města Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad 
ze dne 15. 3. 2018:
 Žádáme, aby úsek cyklostezky v pracovním staničení do km -121,10 až118,60 byl řešen jako 

společná stezka pro chodce a cyklisty: nezpevněná krajnice vpravo bude nahrazena zvýšeným
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zahradním obrubníkem s funkcí vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace a 
v místech křížení místních komunikací budou ve vozovce cyklostezky zřízeny varovné a 
signální pásy z betonové zámkové dlažby s reliéfním povrchem. Šířkové uspořádání ani 
směrové a výškové řešení se nemění.

46. Budou splněny podmínky souhlasu - vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury Města Letohrad, 
Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad z 26. 9. 2017:
 Zásahy a zábory do pozemků budou provedeny podle předmětné dokumentace.
 Zhotovitel bude zodpovídat za zajištění bezpečnosti a označení staveniště během provádění 

prací. Zhotovitel oznámí provádění prací zástupci města a vlastníkům sousedních nemovitostí 
v časovém předstihu min. 5 dnů před zahájením prací.

 Při provádění výkopových prací musí být stěny výkopu zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich 
zborcení a následnému sesutí tělesa komunikace.

 Staveniště bude přiměřeně zajištěno proti vstupu cizích osob.
 Vytěžená zemina nesmí být skladována na komunikaci.
 Veškeré práce spojené s výkopem provádí zhotovitel na vlastní nebezpečí a zodpovídá 

za všechny vzniklé škody a úrazy spojené s touto činností.
 Povrchy dotčených pozemků budou uvedeny do původního stavu a předány písemnou formou 

zástupci města, pokud nebude dojednáno jinak. Záruka činí 36 měsíců ode dne písemného 
předání.

Stavba objektů 400 Elektro a sdělovací objekty (SO 431 Veřejné osvětlení míst 
pro přecházení OK Šedivec a SO 451 Ochrana SEK CETIN a.s.) přísluší pod režim staveb uvedených 
v § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 a bod 8 stavebního zákona a nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu.

Žádost o stavební povolení pro stavbu objektů (mimo objekty 400 Elektro a sdělovací 
objekty) je nutné předložit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí příslušnému speciálnímu 
stavebnímu úřadu, a to včetně potřebných dokladů.

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 1 stavebního zákona

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČ 70951993
zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 7. 2015 společností Transconsult s.r.o., Nerudova 
37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad

Obec Šedivec, Šedivec 57, 564 01 Žamberk

Obec Nekoř, čp. 330, 56163 Nekoř

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 2 písm. a) stavebního zákona
Černá Eva, č.p. 165, 53304 Rokytno
Maleček Luboš, č.p. 51, 56401 Šedivec
KLAS Nekoř a.s., č.p. 180, 56163 Nekoř
Krejsová Marie, č.p. 48, 56401 Šedivec
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový, Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové
Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad
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Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Klub biatlonu Letohrad, p.s., Šedivská 839, 56151 Letohrad
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Pozemky UNICAPITAL s.r.o., tř. Svobody 1194/12, 77900 Olomouc
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
Pověřený soudní exekutor: JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, 39301 Pelhřimov
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
Obec Šedivec, č.p. 57, 56401 Šedivec
Feltlová Eva, č.p. 35, 56163 Nekoř
Bašista Martin, Pražského povstání 623, 56151 Letohrad
Černohorský Vladimír, Na Výsluní 499, 56164 Jablonné nad Orlicí
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem,
GridServices, s.r.o., s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
Technické služby Letohrad s.r.o., Orlice 243,561 51 Letohrad
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 85 odstavec 2 písm. b) stavebního zákona

Vlastníci následujících pozemků a staveb:

katastrální území Letohrad
p.p.č.: 924, 401/2, 402/3, 408/1, 408/4, 407/1, 409/4, 411/1, 412/1, 412/2, 412/10, 412/11, 455/5, 

412/24, 412/26, 842/3, 391/36, 452/1, 710/33, 710/46, 391/44, 391/47, 391/45, 387/1, 391/48, 
706, 401/3, 402/2, 404/4, 406/5, 407/2, 407/5, 413/24, 449/10, 449/7, 455/15, 709/4, 710/7, 
710/12, 710/21, 710/34, 710/35, 714/1, 412/13, 412/28, 413/50, 449/11.

st.p.č.: 1681,1725, 1719.

katastrální území Šedivec
p.p.č.: 533, 523, 4/2., 511, 536, 18/1, 18/2, 524, 555, 556, 443, 468, 517, 519, 155/2, 157/1, 423, 516, 

153/5, 155/1, 222/3, 222/4, 419, 417, 467, 464, 421, 437, 534, 535, 154, 368/1, 374/4, 4/3, 
222/7.

st.p.č.: 77, 1/3.
katastrální území – Nekoř
p.p.č.: 1133/9, 1133/2.
st.p.č.: 873/2.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČ 70951993
zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 7. 2015 společností Transconsult s.r.o., Nerudova 
37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292
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O d ů v o d n ě n í
Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ 70951993, zastoupené 

na základě plné moci ze dne 20. 7. 2015 společností Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 50002 Hradec 
Králové, IČ 47455292 (dále jen „žadatel“) podala dne 18. 8. 2017 žádost o vydání územního 
rozhodnutí pro stavbu „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; 
Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř“. Stavební úřad přezkoumal výše uvedenou žádost v souladu 
s ustanoveními § 86 a 90 stavebního zákona a zjistil, že žádost spolu s přílohami neobsahuje
požadované náležitosti – nesplňuje požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů a rovněž požadavky zvláštních právních předpisů. Z tohoto důvodu stavební úřad vyzval 
žadatele k doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, spočívající v doplnění o: 
- Doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v části A, I. Identifikační údaje 

stavby - druh a účel stavby – všech staveb (lze použít například soupis stavebních objektů)
- Závazné stanovisko Ministerstvo dopravy, odboru správního a dopravy dle § 40 odst. 2 písm. g) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
- Povolení zvláštního užívání silnice podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních 

komunikacích pro uložení kabelu veřejného osvětlení, vydané příslušnými silničními správními 
úřady (komunikace I/11 a II/360)

- Souhlas příslušného vodoprávního úřadu (MěÚ Žamberk, odbor ŽPZE) dle ustanovení § 17 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v patném znění.

- Vyjádření/souhlas vlastníků dřevin s jejich odstraněním v rámci požadovaného záměru.
- Doklad o splnění podmínek, na které je vázán souhlas vlastníka lesních pozemků - Česká 

republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový, Hradec Králové, 50008 Hradec 
Králové č.j. LCR 163/001030/2017 ze dne 20. 9. 2017.

- Povolení příslušných silničních správních úřadů dle § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění (činnosti v silničních ochranných pásmech).

- Rozhodnutí o udělení výjimky z ustanovení § 4 odst. 1 a příloha č. 2, odst. 1.02 vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
pro část stavby - přístupové stezky k nástupišti autobusové zastávky u silnice I/11 ve směru 
z Jablonného n. O. do Žamberka o šířce 1.0 m, na úseku délky cca 48 m.

- Doklady prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu 
nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn 
pro pozemky p.p.č. 410/10 v katastrálním území Letohrad a p.p.č. 410/20 v katastrálním území 
Letohrad.

- Doplacení správního poplatku - správní poplatek ve výši 20.000,- byl vyměřen dle položky č. 17 
odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a uhrazen dne 
11. 9. 2017. Po podrobnějším prostudování DUR stavební úřad zjistil, že žádosti o ÚR v části I. 
neobsahuje celkový výčet všech povolovaných staveb (není zde uvedeno veřejné osvětlení, 
oplocení, ochrana SEK CETIN, a.s., opěrná zeď u biatlonového areálu, atp.). Z tohoto důvodu 
stavební úřad dovyměřil správní poplatek dle položky sazebníku zákona o správních poplatcích: 
č. 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč

Současně stavební úřad, v souladu s ustanovením § 86 stavebního zákona, §149 a § 64 
správního řádu, usnesením č.j. 5519/2017/MULET/2300/11 dne 27. 9. 2017 řízení přerušil. 
Po odstranění nedostatků podání stavební úřad pokračoval v řízení a oznámil
pod č.j. 1035/2018/MULET/2300/11 dne 12. 2. 2018 zahájení územního řízení známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání na 20. března 2018
a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek, připomínek, popřípadě důkazů a závazných stanovisek. 
Stavební úřad dal účastníkům řízení, v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, možnost se 
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, do kterých bylo možné nahlédnout 



Městský úřad Letohrad Č. j.: 3017/2018/MULET/2300/11

21

na stavebním úřadě v návštěvní dny pondělí a středa (8:00 - 11.00 hod; 12.00 - 17:00 hodin) nebo 
po dohodě s oprávněnou úřední osobou v provozní době úřadu.

V průběhu územního řízení došlo k dělení p.p.č. 412/2 v katastrálním území Letohrad. 
Situování trasy cyklostezky zůstává stávající, ale nově byly dotčeny pozemky p.p.č. 412/29, 412/30, a 
412/31, které vznikly na základě odměření geometrickým plánem č. 1713-1092/2017 ze dne 
23. 8. 2017, z p.p.č. 4121/2 v katastrálním území Letohrad.

Zástupce odboru majetku a investic Městského úřadu Letohrad kontaktoval v průběhu 
územního řízení společnost Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292, 
jakožto projektanta stavby a pověřeného zástupce investora stavby a upozornil na polohový překryv 
řešené stavby se stavbou „Dopravní a inženýrské napojení průmyslové zóny nad OEZ Letohrad“. 
Část trasy řešené cyklostezky (SO 101 Cyklostezka – úsek Letohrad – Šedivec) se překrývá s trasou 
stavebního objektu SO2 - Stezka pro chodce a cyklisty + chodník na p.p.č. 390/1, 391/5, 391/30, 
391/31 v k.ú. Letohrad akce „Dopravní a inženýrské napojení průmyslové zóny nad OEZ Letohrad“, 
pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 26. 7. 2010 pod č.j. 14579/2010/SPDO/VRAK-4. 
Vzhledem k tomu, že nelze do stejného místa umístit dvě stavby, požádala dne 19. 3. 2018 společnost 
Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292, o zúžení podané žádosti 
o umístění stavby „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; 
Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř. Ze stavebního objektu SO 101 se vypouští úsek pracovního 
staničení stavby -121,10 až -0,10 v délce 121 m, který bude realizován v rámci výše uvedené akce 
Města Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad. Tato změna neměla žádný vliv na seznam 
parcel dotčených stavbou ani parcel sousedních.

Při ústním jednání, které se konalo dne 20. 3. 2018 na MěÚ Letohrad (protokol 
č.j. 1726/2018/MULET/2300/11), došlo k posouzení navrhovaného napojení cyklostezky na silnici 
II/360 v místě kruhového objezdu (na počátku trasy v k.ú. Letohrad). Dotčený orgán - Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 56227 Ústí 
nad Orlicí upozorňoval na nevhodnost navrženého řešení a souhlasil s realizací stavby za podmínky, 
že bude současně realizovaná část, na kterou je již vydáno stavební povolení a cyklisté budou 
navedeni na silnici II/360 přejezdem pro cyklisty nebo budou cyklisté převedeni na veřejnou účelovou 
komunikaci od PENY MARKETU. Současně souhlasil se zkrácením stavby v km -157,07 až -121,10.
Na základě tohoto vyjádření konstatoval zástupce Města Letohrad, Ing. Vlastimil Mlynář, že Město 
Letohrad bude řešit chodce a cyklisty v úseku -157,07 až -121,10 v souladu s vyjádřením PČR. 
Zástupce společnosti Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, na základě výše 
uvedených vyjádření konstatovala: „Projektant sdělí závěry dnešního jednání investorovi a podá 
žádost o zúžení žádosti o umístění stavby“. Dne 21. 3. 2018 požádala společnost Transconsult s.r.o., 
Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292 o zúžení podané žádosti o umístění stavby 
„Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-
Šedivec-Nekoř“ s ohledem na skutečnost, že námitky Policie ČR k řešení stavby u kruhového objezdu 
by znemožnily dosáhnout stavebního povolení. Ze stavebního objektu SO 101 se vypustil úsek 
pracovního staničení stavby -157,07 až -121,10. Tento úsek bude, dle vyjádření zástupce Města 
Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad, realizován v rámci akce Města Letohrad, 
Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad. Touto změnou došlo k zúžení žádosti o umístění stavby 
„Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-
Šedivec-Nekoř“ o pozemky p.p.č. 390/2 a 390/3 v katastrálním území Letohrad. Z tohoto důvodu byly 
ze seznamu sousedních parcel vypuštěny p.p.č. 710/33, 710/21, 391/36, 842/3, 924 a st.p.č. 1740 
v katastrálním území Letohrad. Oznámením č.j. 1879/2018/MULET/2300/11 ze dne 26. 3. 2018
oznámil stavební úřad, že bylo ukončeno shromažďování podkladů ve věci vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-
Pastviny; Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř. Současně dal stavební úřad účastníkům řízení 
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit 
k podkladům pro rozhodnutí, do kterých bylo možné nahlédnout na stavebním úřadě v návštěvní 
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dny pondělí a středa (8:00 - 11.00 hod; 12.00 - 17:00 hodin) nebo po dohodě s oprávněnou úřední 
osobou v provozní době úřadu.

Stavební úřad ověřil, že stavebník má k pozemkům dotčených záměrem v katastrálním území 
Letohrad, Šedivec a Nekoř vlastnické právo, případně právo založené smlouvou nebo doklad o právu 
provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn. Skutečnost, že navrhovatel je vlastníkem pozemků, případně, že smlouvy nebo doklady
o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám byly uzavřeny s vlastníky pozemků,
ověřil stavební úřad na základě výpisů z katastru nemovitostí vyhotovených bezúplatně dálkovým 
přístupem pro Město Letohrad.

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito vyjádřeními, souhlasy a stanovisky:
 Dokumentace stavby č. zak. 153530001 Z 02/2016 zpracovaná autorizovanou osobou ve smyslu 

§ 158 stavebního zákona, Ing Jiřím Shejbalem ČKAIT 0600705
 Plná moc k zastupování společností Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, 

IČ 47455292 ze dne 20. 7. 2015
 Záznam z jednání ze dne 8. 10. 2015
 Záznam z jednání ze dne 13. 11. 2015
 Záznam z jednání ze dne 18. 3. 2016
 Záznam z jednání ze dne 26. 5. 2016
 Záznam z jednání ze dne 11. 7. 2016
 Záznam z jednání ze dne 19. 7. 2016
 Záznam z jednání ze dne 6. 9. 2016
 Vyjádření o existenci sítě společnosti Alberon Letohrad, s.r.o. ze dne 25. 5. 2017
 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 

Praha č.j. 723649/17 ze dne 30. 10. 2017
 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 

Praha č.j. 7686075/17 ze dne 9. 8. 2017
 Vyjádření k existenci sítě společnosti České radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 16900 

Praha6  – Břevnov č.j. UPTS/OS/170525/2017 ze dne 22. 5. 2017
 Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č. 0100787579 

ze dne 10. 8. 2017
 Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č. 0100746247 

ze dne 18. 5. 2017
 Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. Praha 

č. 0200599528 ze dne 18. 5. 2017
 Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. Praha 

č. 0200635385 ze dne 10. 8. 2017
 Vyjádření Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany z 26. 11. 2015, č.j. 47173/2015-

8201-OÚZ-PCE
 Vyjádření k existenci sítí Obec Nekoř, č.p. 330, 56163 Nekoř ze dne 12. 6. 2017
 e – mail, vyjádření k existenci sítí Obec Šedivec ze dne 23. 12. 2017
 Sdělení Povodí Labe, státní podnik č.j. PVZ/16/597/Do/0 ze dne 15 .2. 2017
 Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 9. 8. 2017 

pod zn.: 5001564344
 Vyjádření k vedení veřejného osvětlení Technické služby Letohrad, s.r.o.
 Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě 

technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E17365/17 ze dne 
18. 5. 2017

 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti TYHAN  s.r.o. ze dne 24. 5. 2017
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 Vyjádření k žádosti společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. Praha č.j. 161111-0629211135 
ze dne 11. 11. 2016

 Vyjádření o existenci sítě společnosti VAK a.s. Jablonné nad Orlicí č.j. JA/LN/16/2256 ze dne 
15. 11. 2016

 Souhlasné stanovisko k DUR společnosti Alberon Letohrad, s.r.o. ze dne 12. 9. 2016
 Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti České telekomunikační 

infrastruktury a s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č.j. POS-Li-274/16 ze dne 18. 4. 2016
 Závazné stanovisko HZS PK, územní odbor Ústí nad Orlicí č.j. HSPA-26-373/2016 ze dne 

11. 4. 2017
 Sdělení k akci MěÚ Žamberk, odboru REUP, úseku památkové péče č.j. MUZBK-

8025//2016/REUP ze dne 20. 4. 2017
 Závazné stanovisko MěÚ Žamberk, odboru správního a dopravy č.j. MUZBK-10066/2016/SPDO-

2 ze dne 11. 5. 2016
 Vyjádření MěÚ Žamberk, odboru správního a dopravy č.j. MUZBK-18122/2016/SPDO-2 ze dne 

1. 9. 2016
 Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad – vyjádření místně příslušné obce 

č.j. 38276/2100/41 ze dne 18. 7. 2016
 Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství –

stanovisko dle §45i odst. 1zákona č. 114/1992 Sb. z 27. 4.2016 č.j. 30443/2016/OŽPZ/Le
 Vyjádření Krajské hygienické stanice PK se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí 

nad Orlicí č.j. KHSPA 05530/2016/HOK-UO ze dne 26.4.2016
 Vyjádření správce drobného vodního toku - Lesů ČR, s.p.– č.j. LCR 953/0001757/2016 

z 18. 4. 2016
 e mail_souhlas s kácením Lesů ČR, s.p. z 14. 9. 2016
 Vyjádření Obce Nekoř k projektové dokumentaci č.j. OBNE-418/2016 ze dne 11. 11. 2016
 Vyjádření Obce Šedivec k projektové dokumentaci ze dne 18. 11. 2016
 Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, 

Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-29858-1/ČJ-2016-171106 z 14. 4. 2017
 Závazné stanovisko ke zřízení křižovatky silnice I/11 s místní komunikací (cyklostezkou) u obce 

Šedivec, která vydala Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje pod č.j. KRPE-
35660-1/ČJ-2016-17100DP z 24. 5. 2016

 Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, 
Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-66856-1/ČJ-2016-171106 z 16.8.2016

 Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
č.j. PVZ/16/33556/Hv/0 ze dne 3. 10. 2016

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 
č.j. 002978/38200/3/Vs/2016 ze dne 15. 4. 2016

 Souhrnné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje č.j. SUSPK/6049/2016  z 25. 8. 2016

 Vyjádření k dokumentaci DÚR Technických služeb Letohrad, s.r.o. z 18. 4. 2016
 Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení silničního hospodářství a dopravní 

obslužnosti ke stavbě č.j.KrÚ 59134/2017 ze dne 6. 9. 2017
 Vyjádření MěÚ Žamberk, odboru ŽPZE č.j. MUZBK-18932/2017/ZPZE/POKM/SOU/187 ze dne 

4. 9. 2017
 Závazné stanovisko MěÚ Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. MUZBK-

1838420017/ZPZE/KEPT/LES -ZS.79 ze dne 17.8.2017 k umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m 
od okraje lesa
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 Souhlas - vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury Města Letohrad, Václavské náměstí 10, 
56151 Letohrad z 26. 9. 2017

 Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec 
Králové č.j. LCR 163/001030/2017 ze dne 20. 9. 2017

 Souhlas s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení soustavy v provozování ČEZ 
Distribuce, a.s. č.j. 1094179200 ze dne 24. 8. 2017

 Vyjádření k projektové dokumentaci stavby společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. Jablonné nad Orlicí č.j. JA/LN/16/0793_1 ze dne 26. 4. 2016

 Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace, které vydal MěÚ Žamberk, odbor REUP 
pod č.j. MUZBK-18627/2017/REUP dne 22. 8. 2017

 Závazné stanovisko Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany sp. zn.. 8742/64779/2017-
8201-OÚZ-PCE

 Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje – souhlas s GP č.j. SUSPK/6483/2017 
z 12. 9. 2017

 Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 31. 8. 2017 
pod zn.: 5001564584

 Závazné stanovisko Ministerstva dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, 
Nové Město č.j. 644/2017-910-IPK/4 ze dne 23. 10. 2017

 Souhlas vlastníka dřevin rostoucích mimo les - Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový, Hradec Králové, 50008 Hradec Králové ze dne 10. 11. 2017

 Souhlas vlastníka dřevin rostoucích mimo les - Obce Šedivec, č.p. 57, 56401 Šedivec ze dne 
11. 10. 2017

 Vyjádření vlastníka dřevin Města Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad 
č.j. 0006570/2017/MULET/2300/10 ze dne 15. 11. 2017

 Vyjádření k odstranění stromoví Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 
53353 Pardubice č.j. 346.2017-05/MS-UO-Nep/B.1.1.8 ze dne 8. 12. 2017

 Prohlášení projektanta o splnění podmínek stanovených ve vyjádření Lesů České republiky, s.p. 
Lesní správa Lanškroun č.j. LČR 163/001030/2017

 Souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, 
Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí č.j. KRPE-75057-1/ČJ-2017-171106 z 3. 10. 2017

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 - umístění 
inženýrských sítí č.j. 006132/38200/3/Vs/2017 ze dne 11. 10. 2017

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 –zřízení trvalého 
sjezdu č.j. 006131/38200/3/Vs/2017 ze dne 11. 10. 2017

 Sdělení o rozdělení stavbou dotčené parcely - p.p.č. 412/2 v katastrálním území Letohrad ze dne 
20. 2. 2018

 Kopie stavebního povolení č.j. 14579/2010/SPDO/VRAK-4 ze dne 26. 7. 2010, které vydal Městský 
úřad Žamberk, odbor správní a dopravy pro stavbu „Dopravní a inženýrské napojení průmyslové 
zóny nad OEZ Letohrad“

 Kopie rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 22707/2012/SPDO/HALK-4 ze 
dne 26. 11. 2012, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy pro stavbu 
„Dopravní a inženýrské napojení průmyslové zóny nad OEZ Letohrad“

 Vyjádření k územnímu řízení Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti č.j.KrÚ 12579/2018 ze dne 21. 2. 2018

 Vyjádření Města Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad ze dne 15. 3. 2018
 Souhlas s realizací projektu společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. Praha zn. 180319-

120474396 ze dne 19. 3. 2018¨
 Sdělení o rozdělení stavbou dotčené parcely - p.p.č. 412/2 v katastrálním území Letohrad ze dne 

20. 2. 2018
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 Kopie stavebního povolení č.j. 14579/2010/SPDO/VRAK-4 ze dne 26. 7. 2010, které vydal Městský 
úřad Žamberk, odbor správní a dopravy pro stavbu „Dopravní a inženýrské napojení průmyslové 
zóny nad OEZ Letohrad“

 Kopie rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. 22707/2012/SPDO/HALK-4 
ze dne 26. 11. 2012, které vydal Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy pro stavbu 
„Dopravní a inženýrské napojení průmyslové zóny nad OEZ Letohrad“

 Vyjádření k územnímu řízení Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti č.j. .KrÚ 12579/2018 ze dne 21. 2. 2018

 Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č. 0100875007,
0100875014 a 0100875023 ze dne 13. 2. 2018

 Vyjádření Města Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad ze dne 15. 3. 2018
 Souhlas s realizací projektu společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. Praha zn. 180319-

120474396 ze dne 19. 3. 2018
 Žádost společnost Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292 

o zúžení podané žádosti o umístění stavby „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-
Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř. Ze stavebního objektu SO 101 se 
vypouští úsek pracovního staničení stavby -121,10 až -0,10 v délce 121 m, č.j. 3/058/2018 ze dne 
19. 3. 2018 (doručeno MěÚ Letohrad 19. 3. 2018)

 Žádost společnost Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292 
o zúžení podané žádosti o umístění stavby „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-
Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř. Ze stavebního objektu SO 101 se 
vypouští úsek pracovního staničení stavby -157,07 až -121,10, č.j. 3/059/2018 ze dne 20. 3. 2018 
(doručeno MěÚ Letohrad 21 3. 2018)

 Souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu silnice Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice č.j. SUSPK/7851/2017 ze dne 1. 11. 2017

 Souhlas vlastníka k umístění podzemního zařízení - Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice č.j. SUSPK/7849/2017 ze dne 1. 11. 2017

 Souhlas vlastníka k umístění podzemního zařízení - Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 
Doubravice 98, 53353 Pardubice č.j. SUSPK/248/2018 ze dne 12. 1. 2018

 Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 k trvalému 
záboru území – územní řízení zn. SP 543 142/2016 ze dne 15. 11. 2016

 Návrh Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 na směnu
nemovitosti v k.ú. Letohrad zn. SPU 291353/2017 ze dne 13. 7. 2017

 Souhlas s umístěním stavby na p.p.č. 410/3, 410/13, 410/4, 410/12, 410/14, 410/13 v k.ú. Letohrad 
- Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 
č.j. LCR 163/001030/2017 ze dne 2. 10. 2017

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/20 v katastrálním území Letohrad 
– panem Malečkem Lubošem, č.p. 51, 56401 Šedivec ze dne 25. 9. 2017

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/10 v katastrálním území Letohrad 
– paní Krejsovou Marií, č.p. 48, 56401 Šedivec ze dne 11. 1. 2017

 Kupní smlouva uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/10 v katastrálním území Letohrad – paní 
Krejsovou Marií, č.p. 48, 56401 Šedivec ze dne 6. 12. 2016

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/21 v katastrálním území Letohrad 
– panem Malečkem Lubošem, č.p. 51, 56401 Šedivec ze dne 7. 12. 2016

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/18 v katastrálním území Letohrad 
– paní Černou Evou, č.p. 165, 53304 Rokytno ze dne 7. 12. 2016

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 418 v katastrálním území Šedivec–
paní Feltlovou Evou, č.p. 35, 56163 Nekoř ze dne 14. 10. 2016
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 Smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 418 v katastrálním území 
Šedivec– paní Feltlovou Evou, č.p. 35, 56163 Nekoř ze dne 14. 10. 2016

 Kupní smlouva uzavřená s vlastníkem p.p.č. 535 v katastrálním území Šedivec – panem Kaplanem 
Josefem ze dne 14. 10. 2016

 Smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 412/21 v katastrálním území 
Letohrad Klubem biatlonu Letohrad, p.s., Šedivská 839, 56151 Letohrad ze dne 14. 10. 2016

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 412/27 v katastrálním území Letohrad 
– společností Pozemky UNICAPITAL s.r.o., tř. Svobody 1194/12, 77900 Olomouc ze dne 
17. 1. 2017

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 522 v katastrálním území Šedivec –
společností KLAS Nekoř a.s., č.p. 180, 56163 Nekoř ze dne 7. 12. 2016

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/19 v katastrálním území Letohrad 
– společností KLAS Nekoř a.s., č.p. 180, 56163 Nekoř ze dne 7. 12. 2016

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/20 v katastrálním území Letohrad 
– společností KLAS Nekoř a.s., č.p. 180, 56163 Nekoř ze dne 7. 12. 2016

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/20 v katastrálním území Letohrad 
– paní Krejsovou Marií, č.p. 48, 56401 Šedivec ze dne 6. 12. 2016

 Kupní smlouva uzavřená s vlastníkem p.p.č. 410/20 v katastrálním území Letohrad – panem 
Malečkem Lubošem, č.p. 51, 56401 Šedivec ze dne 7. 11. 2016

 Smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 435 v katastrálním území 
Šedivec Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 ze dne 
10. 11. 2016

 Smlouva o podmínkách provedení stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 710/2, 710/8, 710/12 
v katastrálním území Letohrad a p.p.č.422 v katastrálním území Šedivec Pardubickým krajem, 
Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice ze dne 10. 1. 2017

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 374/2, 534 v katastrálním území 
Šedivec  – Obcí Šedivec, č.p. 57, 56401 Šedivec ze dne 7. 12. 2016

 Smlouva o zřízení práva stavby uzavřená s vlastníkem p.p.č. 394, 390/1, 390/2, 391/5, 401/2, 
401/5, 402/3, 404/3, 406/4, 412/6, 412/18, 708/1, 708/2, 709/2, 709/3, 390/3 v katastrálním území 
Letohrad  – Městem Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad ze dne 12. 1. 2017

Pro stavbu bylo dále vydáno toto rozhodnutí:
 Rozhodnutí podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů – zásah do VKP, které vydal MěÚ Žamberk, odbor ŽPZE pod č.j. MUZBK-
20574/2016/ZPZE/DIVJ/OPK/S081 ze dne 5. 10. 2016

 Rozhodnutí - o odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu“, které vydal MěÚ Žamberk, odbor 
životního prostředí a zemědělství č.j. MUZBK-18042/2017/ZPZE/CUKH ze dne 7. 8. 2017

 Rozhodnutí podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997Sb, o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které vydal Krajský úřad PK, Odbor dopravy a 
silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice pod č.j.KrÚ 69783/2017-Ky 
dne 25. 10. 2017

 Rozhodnutí podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997Sb, o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, které vydal MěÚ Žamberk, odbor správní a dopravy pod č.j. MUZBK-
25307/2017/SPDO-4 dne 4. 12. 2017

 Rozhodnutí podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997Sb, o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, které vydal MěÚ Žamberk, odbor správní a dopravy pod č.j. MUZBK-
1587/2018/SPDO-3 dne 19. 1. 2018
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 Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství – souhlas podle 
ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů č.j. MUZBK- 17760/2017/ZPZE-5/231.8/PILI-194 ze dne 25. 9. 2017

 Rozhodnutí podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997Sb, o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které vydal Krajský úřad PK, Odbor dopravy a 
silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice pod č.j. ODSH-69073/2017-
Sa dne 23. 10. 2017

 Rozhodnut – povolení stavby v ochranném pásmu silnice, které vydal Městský úřad Žamberk, 
odbor správní a dopravy pod č.j. MUZBK-22540/2017/SPDO dne 14. 11. 2017

 Rozhodnutí – povolení výjimky z ustanovení § 4 odst. 1, přílohy č. 2, odst. 1.02 vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, které vydal Městský úřad Letohrad, odbor výstavby a ŽP 
pod č.j. 6840/2017/MULET/2300/11 dne 1. 12. 2017

 Rozhodnutí podle ustanovení § 10 odst. 1a 4b) zákona č. 13/1997Sb, o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, které vydal Krajský úřad PK, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice pod č.j. ODSH-68977/2017-Sa dne 
20. 10. 2017

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
toto právní postavení podle: § 85 stavebního zákona přísluší žadateli; obci, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn; vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo 
stavbě; osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osobám, o kterých 
tak stanoví zvláštní právní předpis. Stavební úřad na základě posouzení podmínek, které jsou 
předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení, zahrnul do okruhu účastníků řízení tyto subjekty:

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 1 stavebního zákona – žadatel a obce, na jejichž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČ 70951993
zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 7. 2015 společností Transconsult s.r.o., Nerudova 
37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad

Obec Šedivec, Šedivec 57, 564 01 Žamberk

Obec Nekoř, čp. 330, 56163 Nekoř

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 2 písm. a) stavebního zákona - vlastníci pozemků 
nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Černá Eva, č.p. 165, 53304 Rokytno
Maleček Luboš, č.p. 51, 56401 Šedivec
KLAS Nekoř a.s., č.p. 180, 56163 Nekoř
Krejsová Marie, č.p. 48, 56401 Šedivec
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový, Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové
Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad
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Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Klub biatlonu Letohrad, p.s., Šedivská 839, 56151 Letohrad
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Pozemky UNICAPITAL s.r.o., tř. Svobody 1194/12, 77900 Olomouc
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
Pověřený soudní exekutor: JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, 39301 Pelhřimov
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
Obec Šedivec, č.p. 57, 56401 Šedivec
Feltlová Eva, č.p. 35, 56163 Nekoř
Bašista Martin, Pražského povstání 623, 56151 Letohrad
Černohorský Vladimír, Na Výsluní 499, 56164 Jablonné nad Orlicí
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem,
GridServices, s.r.o., s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
Technické služby Letohrad s.r.o., Orlice 243,561 51 Letohrad
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

V souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona byli účastníci řízení podle § 85 
odst. 2 písm. b) identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
dotčených vlivem záměru, jelikož se jednalo o řízení doručované veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení podle § 85 odstavec 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může 
být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Vlastníci následujících pozemků a staveb:

katastrální území Letohrad
p.p.č.: 924, 401/2, 402/3, 408/1, 408/4, 407/1, 409/4, 411/1, 412/1, 412/2, 412/10, 412/11, 455/5, 

412/24, 412/26, 842/3, 391/36, 452/1, 710/33, 710/46, 391/44, 391/47, 391/45, 387/1, 391/48, 
706, 401/3, 402/2, 404/4, 406/5, 407/2, 407/5, 413/24, 449/10, 449/7, 455/15, 709/4, 710/7, 
710/12, 710/21, 710/34, 710/35, 714/1, 412/13, 412/28, 413/50, 449/11.

st.p.č.: 1681,1725, 1719.

katastrální území Šedivec
p.p.č.: 533, 523, 4/2., 511, 536, 18/1, 18/2, 524, 555, 556, 443, 468, 517, 519, 155/2, 157/1, 423, 516, 

153/5, 155/1, 222/3, 222/4, 419, 417, 467, 464, 421, 437, 534, 535, 154, 368/1, 374/4, 4/3, 
222/7.

st.p.č.: 77, 1/3.
katastrální území – Nekoř
p.p.č.: 1133/9, 1133/2.
st.p.č.: 873/2.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je v řízení o žádosti žadatel a další dotčené 
osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 
správního orgánu. V tomto případě účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:
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Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČ 70951993
zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 7. 2015 společností Transconsult s.r.o., Nerudova 
37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292

Při posuzování návrhu podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že pro území, jehož 
se návrh týká, je zpracována územně plánovací dokumentace Územní plán Letohrad, Územní plán 
Šedivec, Územní plán Nekoř.

V územním plánu Letohrad, vydaném 10. 09. 2014 (účinnost od 29. 09. 2014) jsou předmětné pozemky 
vymezeny takto:
k. ú. Letohrad:
pozemky parc. č. 390/1, 391/5 a 394 v k. ú. Letohrad se nachází v zastavitelné ploše a jsou vymezeny 
jako plocha smíšená výrobní; pozemky parc. č. 390/2 a 390/3 v k. ú. Letohrad se nachází 
v zastavěném území a jsou vymezeny jako plocha smíšená výrobní; pozemky parc. č. 401/2, 401/5, 
402/3, 404/3, 406/4, 412/10, 412/11, 412/18, 412/21, 709/3, 708/1 a 708/2 v k. ú. Letohrad se nachází 
v zastavěném území a jsou vymezeny jako plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení; pozemky parc. č. 410/4, 412/2, 412/6 a 412/27 v k. ú. Letohrad se nachází v zastavitelné 
ploše a jsou vymezeny jako plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení; 
pozemky parc. č. 410/3, 410/13 a 709/2 v k. ú. Letohrad se nachází v nezastavěném území a jsou 
vymezeny jako plocha lesní; pozemky parc. č. 410/10, 410/12, 410/14, 410/18, 410/19, 410/20 a 
410/21 v k. ú. Letohrad se nachází v nezastavěném území a jsou vymezeny jako plocha zemědělská,
pozemky parc. č. 710/7, 710/8, 710/12 a 710/13 v k. ú. Letohrad se nachází v nezastavěném území a 
jsou vymezeny jako plocha dopravní infrastruktury – silniční; pozemek parc. č. 710/2 v k. ú. Letohrad 
se nachází částí v zastavěném území a částí v nezastavěném území a je vymezen jako plocha dopravní 
infrastruktury – silniční.

V územním plánu Nekoř, schváleném 14. 10. 2013 (účinnost od 31. 10. 2013) jsou předmětné pozemky 
vymezeny takto:
pozemky parc. č. 1133/2 a 3053 v k. ú. Nekoř se nachází v nezastavěném území a jsou vymezeny jako 
plocha dopravní infrastruktury – silniční.

V územním plánu Šedivec, vydaném 1. 10. 2008 (účinnost od 20. 10. 2008) a změněném změnou č. 1
vydanou 14. 12. 2016 (účinnost 31. 12. 2016) jsou předmětné pozemky vymezeny takto:
pozemek parc. č. 374/2 v k. ú. Šedivec se nachází v zastavěném území a je vymezen jako plocha 
dopravní infrastruktury – silniční; pozemky parc. č. 422, 435, 515 a 534 v k. ú. Šedivec se nachází 
v nezastavěném území a jsou vymezeny jako plocha dopravní infrastruktury – silniční; pozemky parc. 
č. 418 a 522 v k. ú. Šedivec se nachází v nezastavěném území a jsou vymezeny jako plocha zemědělská
a pozemek parc. č. 535 v k. ú. Šedivec se nachází v zastavitelné ploše a je vymezen jako plocha bydlení 
- v rodinných domech.

Pro využití výše uvedených ploch s rozdílným způsobem využití stanovují textové části 
územních plánů Letohrad, Nekoř a Šedivec následující podmínky:

ÚP Letohrad (pro katastrální území Letohrad, Orlice a Červená):

Plochy smíšené výrobní
Hlavní využití: výroba a skladování (vyjma volného skladování), občanské vybavení (vyjma 

obchodního prodeje nad 150 m2 prodejní plochy a hřbitova) související s výrobou a 
skladováním.

Přípustné využití: bydlení, dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň (ochranná a izolační 
zeleň), vodohospodářské využití. Nepřípustné využití: stavby, zařízení a využití území 
nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.
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Podmínky prostorového uspořádání: intenzita využití stavebních pozemků – max. 70%.

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení:
Hlavní využití: občanské vybavení (tělovýchova a sport).
Přípustné využití: občanské vybavení (kultura, ochrana obyvatelstva, stravování, ubytování, služby),

veřejná prostranství, sídelní zeleň, dopravní a technická infrastruktura, zemědělské využití,
vodohospodářské využití.

Nepřípustné využití: stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 
využitím.

Podmínky prostorového uspořádání: intenzita využití stavebních pozemků – max. 60%.

Plochy zemědělské:
Hlavní využití: zemědělské využití.
Přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura, sídelní zeleň, krajinná zeleň,

vodohospodářské využití, ÚSES. Nepřípustné využití: stavby, zařízení a využití území 
nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.

Plochy lesní:
Hlavní využití: plnění funkcí lesa.
Přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura, vodohospodářské využití, ÚSES.
Nepřípustné využití: stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční:
Hlavní využití: silniční doprava. 
Přípustné využití: veřejná prostranství, sídelní zeleň, krajinná zeleň, dopravní a technická 

infrastruktura.
Nepřípustné využití: stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo přípustným 

využitím.

ÚP Nekoř:

Dopravní infrastruktura – silniční:
Hlavní využití: silniční doprava
Přípustné využití: doprava na dálnicích, silnicích I., II. a III. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy, včetně dopravních zařízení, údržby a ochranných a protihlukových opatřen, související 
technická a dopravní infrastruktura (např. vedení a stavby technické infrastruktury, parkování, 
odstavování vozidel, čerpací stanice pohonných hmot chodníky, náspy, zářezy, opěrné zdi, 
mosty apod.), zařízení linkové osobní a hromadné veřejné dopravy, autobusová nádraží, 
doprovodná a izolační zeleň, údržba vodních toků protínajících plochy silniční dopravy

Podmíněně přípustné využití: umístění přeložky silnice I/11 je podmíněno předložením podrobné 
akustické studie s uvedením počtu exponovaných obyvatel a hodnocením zdravotních rizik 
včetně návrhu protihlukových opatření, a to nejpozději ve fázi územního řízení (platí pro plochy 
Z36/DS a Z95/DS), technická infrastruktura nesouvisející přímo s hlavním využitím 
(např. vedení technické infrastruktury) pokud bude v následující etapě územního řízení 
prokázáno, že uvedené činnosti neohrozí užívání dopravní infrastruktury

ÚP Šedivec:

Bydlení - v rodinných domech:
Hlavní využití: bydlení, v rodinných domech - venkovské
Přípustné využití: bydlení (v bytových domech), rodinná rekreace, občanské vybavení (obchodní 

prodej, služby, zdravotnické služby), občanské vybavení (ubytování, stravování)
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Podmíněně přípustné využití: v ploše Z5 je hlavní a přípustné využití podmíněno splněním podmínky 
– u územního řízení bude prokázáno splnění hygienických limitů hluku z dopravy měřením 
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru plánované zástavby

Dopravní infrastruktura:
Hlavní využití: silniční doprava
Přípustné využití: doprava v klidu, stabilizace ekosystémů

Plochy zemědělské:
Hlavní využití: zemědělská rostlinná prvovýroba, stabilizace odtokových poměrů v krajině, ochrana 

půdního profilu
Přípustné využití: stabilizace ekosystémů, stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci 

vodního režimu, revitalizace krajiny, dopravní a technická infrastruktura

Záměr „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka 
Letohrad-Šedivec-Nekoř“ řeší stavbu dopravního napojení pro cyklisty a v některých úsecích i 
pro pěší. Jedná se tedy o stavbu dopravní infrastruktury v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) 
bod 1stavebního zákona (…„dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, 
vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení“). Část stavby Cyklostezky Orlicka: Žamberk-
Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-Pastviny; Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř“ je umísťována 
v nezastavěném území obcí Letohrad, Šedivec, Nekoř. Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona: 
„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, 
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například cyklistické stezky,……. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je 
územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Územně plánovací 
dokumentace obcí Letohrad, Šedivec, Nekoř výstavbu dopravní infrastruktury nevylučuje, územní 
plány těchto obcí mají možnost výstavby dopravní a technické infrastruktury uvedenou v přípustném 
využití většiny druhů ploch.

Dokumentace stavby „Cyklostezky Orlicka: Žamberk-Nekoř, Letohrad-Nekoř, Nekoř-
Pastviny; Cyklostezka Letohrad-Šedivec-Nekoř“ je zpracována v souladu s vyhláškou
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Pro objekt SO 102, část stavby přístupové stezky s nástupištěm na pravé straně silnice I/11 ve směru 
jízdy na Žamberk (zúžená stezka o šířce 1,0 m bude provedena v úseku délky 48 m), byla rozhodnutím 
č.j. 6840/2017/MULET/2300/11 ze dne 1. 12. 2017 udělena výjimka z ustanovení § 4 odst. 1, přílohy 
č. 2, odst. 1.02 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Navržené řešení sice nesplňuje požadavek vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
na minimální šířku 1,5 m, ale i tak výrazně zlepšuje bezpečnost pohybu oproti stávajícímu stavu, kdy 
cestující musí využívat silnici I/11. Zároveň navržené řešení splňuje minimální šířkové požadavky 
pro využití osobami s omezenou schopností pohybu (min. 0,9 m) a v případě ojedinělého střetu osob 
s omezenou schopností pohybu je v obou směrech pohybu zajištěna v dohledové vzdálenosti možnost 
vyhnutí se“.

Umístění stavby je v souladu s touto schválenou územně plánovací dokumentací a rovněž 
s politikou územního rozvoje. Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě 
zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění; vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění; 
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vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění;
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb; zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Návrh je v souladu 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Rovněž přezkoumal 
připomínky účastníků řízení (Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad; Česká 
republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový, Hradec Králové, 50008 Hradec 
Králové; Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice) a stanovil 
podmínky, kterými se zabezpečí ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se 
k nemovitostem.

Protože stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící umístění 
navrhované stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci.
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky 

územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy
věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou 
žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho 
platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona 
nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru; bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území 
pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává; vzniklo-li 
na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době 
platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato 
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, 
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již 
zahájena.

P o u č e n í  o  o p r a v n é m  p r o s t ř e d k u
Proti územnímu rozhodnutí se podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 

správního řádu mohou účastníci řízení, definovaní stavebním úřadem pro územní řízení, odvolat 
do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Městského úřadu Letohrad, stavebního úřadu, 
Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho 
odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 
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správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 
(usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad, na jeho náklady.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Renata Svobodová
referent odboru výstavby a ŽP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Letohrad, Obecního úřadu Šedivec a Obecního úřadu Nekoř.

15. den je posledním dnem oznámení.

Žádáme Městský úřad Letohrad, Obecní úřad Šedivec a Obecní úřad Nekoř, aby toto 
rozhodnutí vrátili po vyznačení vyvěšení a sejmutí na stavební úřad v Letohradě.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne

................................................. ..............................................

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení  potvrzující vyvěšení

Razítko: Razítko:
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Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném 
znění:
Položka pol. 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20.000,- Kč a uhrazen dne 11. 9. 2017
Položka pol. 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000,- Kč a uhrazen dne 19. 10. 2017

Doručí se:

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 1 stavebního zákona - doporučeně do vlastních rukou 
nebo zmocněnci na doručenku:

Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk IČ 70951993
zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 7. 2015 společností Transconsult s.r.o., Nerudova 
37, 50002 Hradec Králové, IČ 47455292

Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad

Obec Šedivec, Šedivec 57, 564 01 Žamberk

Obec Nekoř, čp. 330, 56163 Nekoř

Účastníci územního řízení podle § 85 odstavec 2 písm. a) stavebního zákona doporučeně 
do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenku:

Černá Eva, č.p. 165, 53304 Rokytno
Maleček Luboš, č.p. 51, 56401 Šedivec
KLAS Nekoř a.s., č.p. 180, 56163 Nekoř
Krejsová Marie, č.p. 48, 56401 Šedivec
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový, Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové
Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Klub biatlonu Letohrad, p.s., Šedivská 839, 56151 Letohrad
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Pozemky UNICAPITAL s.r.o., tř. Svobody 1194/12, 77900 Olomouc
Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
Pověřený soudní exekutor: JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, 39301 Pelhřimov
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
Obec Šedivec, č.p. 57, 56401 Šedivec
Feltlová Eva, č.p. 35, 56163 Nekoř
Bašista Martin, Pražského povstání 623, 56151 Letohrad
Černohorský Vladimír, Na Výsluní 499, 56164 Jablonné nad Orlicí
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem,
GridServices, s.r.o., s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
Technické služby Letohrad s.r.o., Orlice 243,561 51 Letohrad
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové
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Účastníci řízení podle § 85 odstavec 2 písm. b) stavebního zákona
(doručí se veřejnou vyhláškou)

Vlastníci následujících pozemků a staveb:

katastrální území Letohrad
p.p.č.: 924, 401/2, 402/3, 408/1, 408/4, 407/1, 409/4, 411/1, 412/1, 412/2, 412/10, 412/11, 455/5, 

412/24, 412/26, 842/3, 391/36, 452/1, 710/33, 710/46, 391/44, 391/47, 391/45, 387/1, 391/48, 
706, 401/3, 402/2, 404/4, 406/5, 407/2, 407/5, 413/24, 449/10, 449/7, 455/15, 709/4, 710/7, 
710/12, 710/21, 710/34, 710/35, 714/1, 412/13, 412/28, 413/50, 449/11.

st.p.č.: 1681,1725, 1719.

katastrální území Šedivec
p.p.č.: 533, 523, 4/2., 511, 536, 18/1, 18/2, 524, 555, 556, 443, 468, 517, 519, 155/2, 157/1, 423, 516, 

153/5, 155/1, 222/3, 222/4, 419, 417, 467, 464, 421, 437, 534, 535, 154, 368/1, 374/4, 4/3, 
222/7.

st.p.č.: 77, 1/3.
katastrální území – Nekoř
p.p.č.: 1133/9, 1133/2.
st.p.č.: 873/2.

Dotčené orgány:
Pardubický kraj, Krajský úřad, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 

53211 Pardubice
Pardubický kraj, Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 

53211 Pardubice
Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, Nové Město
Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 

53002 Pardubice
Obecní úřad Šedivec, č.p. 57, 56401 Šedivec
Obecní úřad Nekoř, čp. 330, 56163 Nekoř
Městský úřad Letohrad, Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad
MěÚ Žamberk, odbor ŽPZE, 564 01 Žamberk
MěÚ Žamberk, odbor správní a dopravy, 56401 Žamberk
MěÚ Žamberk, odbor REÚP, 564 01 Žamberk
HZS PK, Hylváty 5, 56203 Ústí nad Orlicí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 

56227 Ústí nad Orlicí
Policie ČR Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na 

Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice

Na vědomí:
NIPI ČR, a.s., Tkalcovská 110, 56002 Česká Třebová
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Příloha: Situační výkres v měřítku 1:1000 (v listinné podobě zmenšeno) 3x
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