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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3, které zastupuje ŠINDLAR s. r. o., IČO 26003236, Na Brně č. p. 372/2a, Nový
Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6

(dále jen "stavebník") dne 13. 9. 2022 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu:

Krounka, Kutřín, výstavba poldru

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách číslo 622/3, 624/7, 624/9, 624/11, 625/1, 626/1, 627/1,
628, 635/1, 635/8, 635/10, 635/11, 644/5, 650/2, 651/1, 651/4, 651/7, 651/10, 651/11, 654/2, 657/3,
667/3, 670/3, 670/5, 670/10, 702/1, 1103, 1143/1, 1144/1, 1144/2, 1145, 1148/3, 1151/1, 1151/2, 1151/4,
1151/5, 1151/7, 670/6, 651/9, 1104/2, 1151/3, 650/1, 651/5, 624/2, 651/6, 580/14, 667/2, 670/2, 1148/2 a
627/3 v katastrálním území Miřetín,

a na pozemkových parcelách číslo 331/21, 331/44, 337/1, 337/4, 338/3, 338/6, 349/5, 349/6, 525/5,
525/11, 525/110, 525/111, 525/227, 1053/2, 1053/3, 1055/5, 1058/4, 1079/1, 1079/18, 1079/19, 1079/20,
1079/21, 1079/22, 1079/24, 1079/25, 1079/26, 1079/27, 1079/28, 1079/29, 1079/31, 1079/32, 1079/33,
1079/34, 1079/35, 1097/1, 1097/3, 1097/4, 1097/7, 1097/8, 1098/1, 1099/1, 1101/1, 1101/3, 1101/8,
1101/9, 1101/10, 1101/11, 1101/12, 1101/14, 1155/3, 1159/1, 1055/1, 1101/4, 1053/4, 1098/2, 1097/10,
1097/12, 1101/17, 1055/7, 1058/21, 1079/23, 349/1, 349/2 a 349/7 v katastrálním území Perálec.
Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Stavební odbor Městského
úřadu Chrudim vydal na stavbu stavební povolení spis. zn. CR 008394/2018 STO/Št ze dne 29. 4. 2019.

Stavba obsahuje:

- SO 02 Rekonstrukce mostu ev. č. 358-008 - stávající mostní objekt bude částečně demontován
vyjma části obou opěr. Nově navržený mostní objekt je navržen v místě stávajícího mostního
objektu. Součástí stavebního objektu mostu jsou i všechny nové konstrukce na předmostích, včetně
zádržného systému. Nový mostní objekt je navržena jako jednopólová rámová konstrukce se
spřaženou nosnou trámovou konstrukcí z prefabrikovaných železobetonových nosníků s
monolitickou železobetonovou deskou. Objekt bude založen hlubině na železobetonových
mikropilotách vetknutých do rámových stojek. Nosná konstrukce má náběhy v podélném směru. V
přechodové oblasti jsou navrženy betonové přechodové klíny. Na mostě je navržena asfaltobetonová
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vozovka. Celková šířka nosné konstrukce bude 7,48 m a délka 16,2 m. Celková délka mostu bude
24,2 a celková šířka vozovky, včetně odvodňovacího proužku bude 6,5 m. Celková šířka nového
mostu bude 8,1 m. Mostní objekt je navržen dle požadavku jako zatápěný pod hladinou Q20 (spodní
stavba), Q50 a Q100 (nosná konstrukce). Rub konstrukce rámových stojek a křídel, bude odvodněn
rubou drenáží se zaústěním do koryta vodního toku. Odvodnění povrchu mostu bude řešeno
gravitačně do čtveřice mostních odvodňovačů. Ostatní povrchová voda je svedena do skluzů v
rampových napojeních říms za mostem. Na mostě jsou navržena zábradelní svodidla se svislou
výplní kotvená přes patní desku do konstrukce říms se zádržností H2, která na předmostích
přecházejí na silniční svodidla se zádržností H1. Celková délka nového zádržného systému vlevo i
vpravo bude 78 m. Na předpolí mostu v délce cca 30 m ve směru na Miřetín a v délce cca 20 m ve
směru na Perálec bude provedena obnova živičného krytu v tl. 110 mm. Koryto pod mostním
objektem bude ponecháno bez zásahu, včetně dna. Součástí tohoto stavebního objektu je zrušení
mostu 358-007, kde dojde ke kompletnímu vyplnění mostního otvoru. Prostor se rozdělí na části a ty
se postupně vyplní do jedné čtvrtiny klenby kamennou rovnaninou. Zbylý prostor bude vyplněn
drenážním betonem, aplikovaným nejlépe vrchem klenby po jejím předchozím provrtání nebo
proražení.

- SO 107 - obslužné komunikace

- SO 107.1 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20) - polní cesta v celkové délce 356,8 m bude tvořena
jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v
napojení na stávající účelovou komunikaci (vedoucí k penzionu Šilinkův důl) a konec u
levobřežního zavázání koruny hráze navrženého poldru. Jízdní pás bude s povrchem ze živice a
krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je řešeno příčným a podélným spáden na okolní
terén a na některých úsecích betonovými žlabovkami. Vzhledem k tomu, že příjezd k této polní
cestě, je po stávající účelové komunikaci, která navazuje sjezdem na silnici č. II/358 a je hlavním
komunikačním spojením k penzionu manželů Saláškových, projektant doplnil projektovou
dokumentaci, kde je řešeno nepoškození stávající komunikace. Po dobu výstavby bude stávající
komunikace zpevněna silničními o šířce 4 m a cca v její polovině bude provedena výhybna v délce
30 m. Na začátku tj. u sjezdu ze silnice č. II/358 a na konci panelového zpevnění tj. za nově
budovanou vedlejší polní cestou bude zhotoven nájezd ze živice.

- SO 107.2 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20) - polní cesta v celkové délce 130 m bude tvořena
jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude na
obratišti 1 a konec bude u levobřežního zavázání koruny hráze navrženého poldru. Jízdní pás bude s
povrchem ze živice a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo příčným a
podélným spádem na okolní terén a na některých úsecích betonovými žlabovkami. Komunikace je v
části opatřena ocelovými svodidly úrovně zadržení N2. Pod částí komunikace je navrženo vedení
elektropřípojky k navržené hrázi, které bude osazeno 1,0 m pod povrchem komunikace.

- SO 107.3 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20) - polní cesta v celkové délce 138,1 m bude tvořena
jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v
napojení na SO 170.4 a ukončení bude u levobřežního zavázání koruny hráze navrženého poldru.
Jízdní pás bude s povrchem ze živice a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo
příčným a podélným spádem na okolní terén a do betonových žlabovek. Na konci odvodnění bude
voda převedena potrubím pod polní cestou SO 170.4 do stávajícího příkopu. Komunikace bude v
části opatřena ocelovými svodidly úrovně zadržení N2.

- SO 107.4 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20) - polní cesta v celkové délce 532,4 m bude tvořena
jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v
napojení sjezdem na stávající silnici č. II/358 a konec bude u obratiště 2 u hráze navrženého poldru.
Jízdní pás bude s povrchem z vibrovaného štěrku a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění
je navrženo příčným a podélným spádem na okolní terén. Přes cestu je navržen propustek DN 400.
Sjezd na silnici č. II/358 bude v délce 20 m proveden s povrchem ze živice a připojení polní cesty na
silnici č. II/358 bude provedeno pomocí dvou řádek žulových kostek tak, aby bylo zřejmé, že se
nejedná o křižovatku. Za obratištěm 2 bude na polní cestu navazovat brod před tok Krounka, který
bude zpevněn kamenem v šíři 5,0 m přes celé koryto toku.

- SO 107.7 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20) - polní cesta v celkové délce 510,3 m bude tvořena
jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v
napojení sjezdem na stávající silnici č. II/358. Jízdní pás bude s povrchem z vibrovaného štěrku a
krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo příčným a podélným spádem na okolní
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terén. Sjezd na silnici č. II/358 bude v délce 20 m proveden s povrchem ze živice a připojení polní
cesty na silnici č. II/358 bude provedeno pomocí dvou řádek žulových kostek tak, aby bylo zřejmé,
že se nejedná o křižovatku.

- SO 107.8 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20) - polní cesta v celkové délce 54,1 m bude tvořena
jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v
napojení na polní cestu SO 107. 7. Jízdní pás bude s povrchem z vibrovaného štěrku a krajnice
budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo příčným a podélným spádem na okolní terén.

- SO 107.9 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20) - polní cesta v celkové délce 60,4 m bude tvořena
jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v
napojení na polní cestu SO 107. 7. Jízdní pás bude s povrchem z vibrovaného štěrku a krajnice
budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo příčným a podélným spádem na okolní terén.

- SO 107.10 - Stezka pro pěší - jedná se obnovu stávající stezky pro pěší v terénu, která bude po
dokončení stavby obnovena a napojena na původní trasu. Stezka bude štěrková v šířce 1,0 m a v
délce 185 m.

- SO 107.14 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20) - polní cesta v celkové délce 90,1 m bude tvořena
jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v
napojení na obratiště 1 u hráze poldru a ukončení bude v napojení na stávající cestu. Jízdní pás bude
s povrchem z vibrovaného štěrku a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo
příčným a podélným spádem na okolní terén. Na trase komunikace je navržen nový propustek DN
400 a sjezd k brodu přes Martinický potok. Pod částí komunikace je navrženo vedení elektropřípojky
k navržené hrázi, které bude osazeno 1,0 m pod povrchem komunikace. Na polní cestu SO 107.14
bude navazovat brod před tok Krounka, který bude zpevněn kamenem v šíři 5,0 m přes celé koryto
toku.

Změna stavby před dokončením obsahuje:
- Změna stavby se týká stavebního objektu SO 107 a jedná se o doplnění opěrné zdi u komunikace SO

107.2 a dále o rozšíření obratiště na hrázi.
- Doplnění opěrné zdi u komunikace SO 107.2 – z důvodu lokálně zjištěných nepříznivých

geologických poměrů došlo ke změnám založení levobřežního zavázání hráze poldru do břehu.
Základ hráze proto zasahuje hlouběji do svahu a na základě doporučení geologa je rovněž navrženo
posílení stability základové spáry hráze kombinací kotev a stříkaného betonu. V návaznosti na tyto
změny je nezbytné doplnění zárubní zdi ve svahu nad komunikací v délce 48,0 m s rozdělením na 8
samostatných dilatačních celků délky 6,0 m. Výška zdi bude proměnná od 2,0 m do 4,0 m.
Konstrukce zdi je navržena jako štíhlá monolitická železobetonová, přikotvená na tlačených
mikropilotách a tažených tyčových kotvách. Z bezpečnostních důvodů je na římse navrženo zábradlí
výšky 1,1 m.

- Rozšíření obratiště na hrázi – v levém navázání hráze došlo ke změně založení a prodloužení
prvního dilatačního bloku hráze v souvislosti s nutností stability podloží. Na dilatačním bloku 1 je
svah stabilizován kombinací kotev a stříkaného betonu. Změna je provedena z důvodu nutnosti
posílení stability svahu a bezpečnosti během prací. V souvislost s uvedenou změnou založení a
rozsahu levobřežního zavázání hráze dojde k rozšíření obratiště na levé straně koruny hráze, tj.
v místě kde končí navržené komunikace SO 107.1, SO 107.2 a SO 107.3. Obratiště se rozšiřuje ve
směru do břehu o 2,95 m na 19,3 m.

Dále stavební úřad uvádí, že v předložené projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením je
uvedeno, že stavební objekty SO 107.7, SO 107.8 a SO 107.9 – vedlejší polní cesty (P 4,00/20), které
byly součástí vydaného stavebního povolení ze dne 29. 4, 2019 nebudou realizovány a jsou umístěny na
pozemkových parcelách číslo 331/21, 331/44, 337/1, 337/4, 338/3, 338/6, 349/1, 349/2, 349/5, 349/6,
349/7, 525/5, 525/11, 525/110, 525/111, 525/201, 525/202, 525/227, 1055/3, 1058/4, 1058/21, 1079/1,
1079/18, 1079/19, 1079/20, 1079/21, 1079/22, 1079/23, 1079/24, 1079/25, 1079/26, 1079/27, 1079/28,
1079/29, 1079/31, 1079/32, 1079/33, 1079/34 a 1079/35 v katastrálním území Perálec.

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15
odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný
podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„správní řád), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně
stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy do

15 dnů po obdržení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební odbor Městského úřadu Chrudim,
úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, ostatní dny na základě telefonické domluvy (8,00 - 14,00
hod).).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Pozemkové parcely číslo 580/10, 624/1, 624/3, 624/4, 624/5, 624/8, 624/10, 635/4, 635/5, 635/7,
635/9, 644/3, 651/2, 651/8, 667/1, 670/1, 700/1, 701/1, 701/3, 702/3, 704/1, 706/1, 1146, 1148/1 a
1152 v katastrálním území Miřetín,

Pozemkové parcely číslo 213/1, 213/2, 213/7, 331/22, 331/26, 331/27, 337/3, 338/5, 339/3, 355/2,
355/4, 355/10, 355/11, 355/12, 355/13, 355/14, 355/15, 355/19, 355/20, 355/21, 355/22, 355/23,
525/12, 525/106, 525/194, 525/195, 525/196, 525/197, 525/198, 525/199, 525/200, 525/201,
525/202, 525/204, 525/226, 525/228, 1058/17, 1058/18, 1079/3, 1079/4, 1079/11, 1079/16 a 1079/40
v katastrálním území Perálec.

Poučení

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.

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

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3, které zastupuje společnost ŠINDLAR s. r. o., IDDS: g4d5wwq sídlo: Na Brně č. p.
372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6 na základě plné moci
Město Proseč, IDDS: mgdb3h7 sídlo: Proseč č. p. 18, 539 44 Proseč u Skutče
Obec Perálec, IDDS: s4ib3gn sídlo: Perálec č. p. 24, 539 44 Proseč u Skutče
Zderaz, zemědělské družstvo, IDDS: ubpvvhz sídlo: Zderaz č. p. 103, 539 44 Proseč u Skutče
Zemědělské družstvo Předhradí, IDDS: vsc9vmc sídlo: kap. Svatoně č. p. 22, 539 74 Předhradí
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice
19
CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 sídlo: Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Miloslava Pešková, Perálec č. p. 38, 539 44 Proseč u Skutče
Libor Gregor, Kutřín č. p. 22, Perálec, 539 44 Proseč u Skutče
Věra Gregorová, Kutřín č. p. 22, Perálec, 539 44 Proseč u Skutče
Jana Králová, IDDS: qz2trgp trvalý pobyt: Kutřín č. p. 4, Perálec, 539 44 Proseč u Skutče
Miroslav Drahoš, Perálec č. p. 72, 539 44 Proseč u Skutče
Jaroslava Burešová, Zderaz č. p. 112, 539 44 Proseč u Skutče
Libuše Flídrová, Dolní Újezd č. p. 248, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Vítězslav Koudela, Lipová č. p. 136, 539 44 Proseč u Skutče
Vlasta Nováková, Lipová č. p. 136, 539 44 Proseč u Skutče

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 (doručeno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Pozemkové parcely číslo 580/10, 624/1, 624/3, 624/4, 624/5, 624/8, 624/10, 635/4, 635/5, 635/7, 635/9,
644/3, 651/2, 651/8, 667/1, 670/1, 700/1, 701/1, 701/3, 702/3, 704/1, 706/1, 1146, 1148/1 a 1152 v
katastrálním území Miřetín,

Pozemkové parcely číslo 213/1, 213/2, 213/7, 331/22, 331/26, 331/27, 337/3, 338/5, 339/3, 355/2, 355/4,
355/10, 355/11, 355/12, 355/13, 355/14, 355/15, 355/19, 355/20, 355/21, 355/22, 355/23, 525/12,
525/106, 525/194, 525/195, 525/196, 525/197, 525/198, 525/199, 525/200, 525/201, 525/202, 525/204,
525/226, 525/228, 1058/17, 1058/18, 1079/3, 1079/4, 1079/11, 1079/16 a 1079/40 v katastrálním území
Perálec.

Dotčené orgány (doporučeně):
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče,
Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru,, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim
Městský úřad Proseč
Obecní úřad Perálec
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