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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha, které je zastoupeno 

Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505, 460 07  Liberec 

(dále jen "žadatel") dne 5.9.2022 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 

písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "vodní zákon"), pro vodní dílo: 

D 35 Litomyšl-Janov 

SO 07-368 Suchá retenční nádrž SN3, km 54,160 

 

na pozemku parc. č. 500/6, 505/2, 506/1, 506/4, 541/1, 541/2, 541/4, 552/1, 552/2, 553/1, 688/3, 688/4 v 

katastrálním území Sedliště u Litomyšle. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Stavba obsahuje: 

Objekt SO 07-368  řeší návrh suché nádrže v km 54,160.  Suchou nádrž  tvoří zemní hráz s komunikací, 

zátopa,  přívodní příkop v zátopě, výpustný objekt, bezpečnostní přeliv a odpadní koryta. Pod profilem 

dálnice je navržen  zatravněný průleh. 

Návrhové parametry: 

Kóta hráze suché nádrže - 348,90 m n.m. 

Kóta bezpečnostního přelivu - 347,90 m n.m. 

Nejvyšší  výška hráze k patě návodního svahu - 3,58 m 

Délka hráze - 210,2 m 

Kóta při transformaci průtoku Q100- Hr  - 347,86 m n.m. 

Kóta  při  převádění Q100-Hmax - 348,08 m n.m. 

Retenční objem nádrže - 10 043 m
3
 

Plocha při Hr - 10 382 m
2
 

Návrhový průtok Q100 -1,4 m
3
/s 

Regulovaný odtok při Q100 - 0,07 m
3
/s 

Délka zátopy při Hmax - 106 m. 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle 

§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "správní řád"),  oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu, § 115 

odst. 1 vodního zákona vodoprávního řízení, ve kterém upouští od ohledání na místě a ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

17.1.2023. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, úřední dny Po 8 - 11:30, 

13 - 16, St 8 - 11:30, 13 – 16, v ostatních nech po dohodě). 
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Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „liniový zákon“). V souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje 

postupem podle vodního  zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž 

území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení 

se doručuje veřejnou vyhláškou.  

 

Informace v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:  
Vodoprávní  úřad  zveřejňuje žádost o  povolení k nakládání s vodami   a podává tyto informace:  

- Do příslušné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout na výše uvedeném místě.  

- Předmět a povaha rozhodnutí: stavební povolení na stavbu: „D35 3507 Litomyšl - Janov“, SO 07-368 Suchá 

retenční nádrž SN2,  km 54,160. 
- S dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování vlivu záměru na životní prostředí se lze seznámit na portálu 

informačního systému EIA (záměr MZP136 : Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město), 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136.  

- Dle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se navazující řízení vždy považuje za 

řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu (§ 144 správního řádu).  

- Dle ustanovení § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost v navazujícím řízení 

uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do lhůty 30 dnů od obdržení oznámení o 

zahájení stavebního řízení (viz výše). K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.  

- Dle ustanovení § 9c odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí správní orgán v odůvodnění svého 

rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.  

- Dle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - Pokud se podáním písemného 

oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle 

ustanovení § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení 

též  

a) dotčený územní samosprávný celek, nebo  

b) dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

- Dle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčenou veřejností rozumí 

právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana 

životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, 

která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení § 9b odst. 1 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.  

- Dle ustanovení § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se stanoví tyto náležitosti podporující 

podpisové listiny:  

1) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň 

název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále a) skutečnost, že listina 

je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím 

řízení podle ustanovení § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a 

datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího řízení, nebo  

b) skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí.  

2) Každá osoba podporující právnickou osobu podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí 

vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv navazující řízení k danému záměru 

zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující podpisové listiny je 18 měsíců od data uvedeného v 

záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba platnosti podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující 

řízení přerušeno.  

- Dle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání proti rozhodnutí vydanému 

v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.  

- Dle ustanovení § 9d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 

3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí 

vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 

dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena. O 

žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla 

soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle 
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soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, 

že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.  

 

Poučení: 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) mají účastníci řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Se všemi 

podklady bude možné se seznámit a případně se k nim vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše stanovené 

lhůty k podání námitek. Jedná se o lhůtu pro posouzení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, 

nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými. Po uplynutí 

této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.  

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v 

uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 

zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na 

kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 

pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být záměrem přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 

zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 

dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

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

 

 

  

Ing. Olga Paclíková 

vedoucí odboru životního prostředí  

Městského úřadu Litomyšl 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce následujících úřadů (na úřední desce a 

elektronicky s možností dálkového přístupu)  

Městský úřad Litomyšl 

Obecní úřad  Sedliště  

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu 

Litomyšl. 

 

 

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

 

 

 

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h 

  

účastníci (doručenky) 

Obec Sedliště, IDDS: na2ayzz 
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ostatní účastníci (doručení veřejnou vyhláškou) 

Jaromír Novák, Sedliště č.p. 60, 570 01  Litomyšl 

Jaromír Mareš, Komenského nám. č.p. 1039, 570 01  Litomyšl-Město 

Jiřina Dopitová, Žebětínská č.p. 420/82, Kohoutovice, 623 00  Brno 23 

Mgr. Jarmila Vopátková, Jateční č.p. 163, Zahájí, 570 01  Litomyšl 

Eva Hokrová, Na rovnosti č.p. 2691/19, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Pavel Štykar, Ruská č.p. 460/18, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101 

Zdeněk Hurych, Sedliště č.p. 36, 570 01  Litomyšl 

Marie Bubnová, Nové Hrady č.p. 60, 539 45  Nové Hrady u Skutče 

 

dotčené orgány 

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

Městský úřad Litomyšl, oddělení stavebního úřadu, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20  Litomyšl 

Obecní úřad Sedliště, IDDS: na2ayzz 

  

ostatní orgány 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
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