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Zápis – jednání 

Stavba: Modernizace silnice II/305 Štěnec – křiž. s I/17  

Předmět:  TR 03 

Datum:  3.10.2022 

Místo:  MÚ Chrudim 

Přítomni: dle prez. listiny 

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do tří dnů od jeho vydání nevznesou 
zúčastněné strany žádné námitky na e-mail: dita.myskova@advisia.cz 

 

 

Jednání bylo svoláno na základě podnětů občanů, Policie a odboru dopravy k zaslané dokumentaci DUR. 

 ing Kroutilová (KRÚ PK) seznámila starosty jednotlivých obcí s průběhem projednávání. Vlastníkům, na 
jejichž pozemcích dochází k trvalému nebo dočasnému záboru s ochranou ZPF, byly rozeslány 
souhlasy s umístěním stavby. Souhlasy se stavbou ostatních záborů nejsou pro vydání územního 
rozhodnutí nutná. Vzhledem k řešení staré zátěže ze strany SUS Pk je možné, že v průběhu zpracování 
DUR došlo k zápisu geometrických plánů na KÚ, je nutná kontrola, případně aktualizace záborů na 
základě KN.  

 V případě nesouhlasů vlastníků dotčených pozemků bude konzultováno se zástupci oddělení 
majetkoprávní přípravy (.  pí. Němcová, DiS., . pí. Cvrkalová, DiS.). Další případná jednání s vlastníky 
ohledně uzavírání jednotlivých smluv je ve správě oddělení majetkové přípravy.  
 

 Byly vysvětleny trvalé a dočasné zábory, trvalý zábor – bude následovat jednání s vlastníky o odkupu, 
dočasné zábory zůstanou v majetku stáv. vlastníka a budou vráceny do původního stavu. 
 

 Ve Štěnci a Mravíně jsou zpracovávána protipovodňová opatření, která budou koordinována s projekt. 
dokumentací DUR 
 

 Štěnec, Mravín – probíhají komplexní pozemkové úpravy, je možné jednotlivé zábory v rámci 
komunikace řešit i s případnými směnami s pozemky obcí 
 
 

 Mravín  
- křižovatka s sil. III/30525 - na požadavek Policie bude zrušena stáv. štěrk. plocha a 
upraveno odvodnění komunikace do příkopu, stáv sjezd je nelegální, o případné nové připojení 
si musí vlastník zažádat 
-  bude navržena vjezdová brána na vjezdu od Vinar, projektant upozornil na změnu záborů, 
doplnění odvodnění a veřejného osvětlení 
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-  nedostatečné odvodnění od Popovce, bet. rigol v dílčí části trasy III/30525 je ukončen před 
křižovatkou, navazuje nezpevněný příkop s kamennými hrázkami a mřížemi. Při přívalových 
deštích dochází k zaplavovaní stáv. propustků bahnem a kameny a k jejich ucpání.  
Obec požaduje zkapacitnění stáv. potrubí propustků z 2x DN 600 na 2x DN800.  
Zkapacitnění propustků však neřeší problém přívalové vody z příkopů a jejich zanášení. Pro 
zamezení problémů se zanášením propustků je třeba přeřešit odvodnění III/30525, které však 
není předmětem projektu modernizace II/305.  
Ing. Kroutilová projedná se správcem komunikace jako možné doplnění související investice.  
Odvodnění bude koordinováno s plánovanými protipovodňovými opatřeními (Ing. Krejčí, 
Envikom). 

  - autobusové zastávky – povrch je zatím uvažován asfaltobetonový, konkrétní konstrukce 
vozovky zálivů bude zpřesněna v dalším stupni PD na základě intenzit spojů dle požadavku 
koordinátora hromadné dopravy.Stáv přístřešek bude nahrazen novým  – v režii obce 

- navrhovaný přechod pro chodce u zastávky Mravín bude nahrazen místem pro přecházení a 
doplněn svislým dopravním značením před autobusovou zastávkou „C14a – VYČKEJ 
ODJEZDU BUS“ 

- odvodnění křižovatky II/305 x III/30525 – připojení MK a III/3025 bude řešeno s umístěním 4 
řádků ze žulové dlažby s umístěním uličních vpustí  

- konkrétní provedení odvodňovacího žlabu na MK není předmětem DUR, bude řešeno v dalším 
stupni dokumentace 

- navrhované odvodnění do žlabů podél sil. II/305 bude nahrazeno nezpevněnými příkopy 

- požadavek na výškové úpravy navrhovaných obrub v místě stáv. vjezdů – příprava na budoucí 
chodník 

- požadavek na případné uložení sítí (chrániček) pod vozovku u sjezdu parc.č. 503 – bude 
řešeno před realizací  

 Vinary 
- bude provedena úprava křižovatky II/305  a III/305 21, bez stáv. ostrůvku 
- u autobusové zastávky bude stáv. komunikace zasahující do výjezdového klínu 
zjednosměrněna 

 

Zapsala:  Ing. Dita Myšková +420 603 488 141 dita.myskova@advisia.cz 

Dne:            5.10.2022  

 

Přílohy:  prezenční listina 




