
Příloha k Memorandu o způsobu řešení stavby „D35 Litomyšl – Janov“ a zachování 
kvality prostředí souvisící s výstavbou dálnice D35 na území města Litomyšl a 

okolních obcí 
 

„Stanovisko ŘSD k podmínkám obce Janov na úsecích D35 3507 a 3508“ 
 

1. SO 07-101 hlavní trasa ve staničení 61,800 km až 62,650 km v k.ú. Janov u Litomyšle 
včetně MÚK Janov – obec Janov souhlasí s navrženou trasou a niveletou komunikace za 
předpokladu, že bude předložena nová protihluková studie, která bude splňovat 
požadované hodnoty. 

ŘSD: Investor zajistí aktualizaci akustické studie stavby D35 v úseku Litomyšl – Janov. PHO 

vycházející z této studie budou součástí PD. 

2. SO 07 – 159 polní cesta požadujeme její napojení až na stávající komunikaci III/03530 
Janov-Strakov. 

ŘSD: Polní cesta bude napojena na silnici III/03530 – viz Přehledná situace, která je nedílnou 

součástí Memoranda. 

3. SO 07 – 159, SO 07-160 a SO 07 – 161 v k.ú. Janov u Litomyšle požadujeme specifikaci 
navržené konstrukce polních cest a jako finální vrstvu komunikace požadujeme živičný 
kryt z důvodu provozu nadměrné zemědělské techniky v celém úseku v k.ú. Janov u 
Litomyšle. 

ŘSD: Polní cesty budou navrženy s asfaltovým zpevněním. Viz bod II. 1.C. Memoranda  

4. Polní cesta na úseku 3508 - obec Janov požaduje napojení ze stávající komunikace I/35 na 
navrhovanou polní cestu SO 08 – 150. 

ŘSD: Netýká se úseku D35 3507 Litomyšl – Janov. Bude vyřešeno v navazujícím úseku.  

5. Veškeré vegetační úpravy na hlavní trase SO 07 – 101 a přeložce komunikace SO 07 – 124 
včetně prostoru MÚK Janov - požadujeme provést výsadbu z vzrostlých a vhodných 
stromů k těmto účelům, aby se co nejdříve eliminovala prašnost a hluk u nejbližších domů 
obce Janov. 

ŘSD: V prostoru MÚK Janov budou navrženy vhodné výsadby v souladu s platnými předpisy a 

normami především s ohledem na zajištění rozhledových poměrů křižujících komunikacích. 

Viz bod II. 1.G. Memoranda. 

6. Po spuštění provozu požaduje obec Janov měření hluku z D35 v lokalitách předem 
určených obcí z důvodu dodržení hygienických limitů dle platné normy. 

ŘSD: Investor zajistí po spuštění provozu dálnice D35 v tomto úseku měření hluku. Takto tomu 

je u každé stavby jako podmínka pro kolaudaci. Není nutné mít v Memorandu.  

7. Během výstavby celé D35 v k.ú. Janov u Litomyšle obec Janov požaduje zákaz vedení 
objízdných tras pro provoz stavebních strojů a vozidel po komunikacích v celé obci Janov 
a III/03530 Janov – Strakov. 

ŘSD: Bereme na vědomí – provoz po stávající I/35 nebude v průběhu výstavby dálnice D35 

veden po komunikacích v obci Janov. Toto bude zohledněno v navrženém POV. Nelze však 



vyloučit, že v průběhu navržených opatřeních a objízdných tras pro stavbu dálnice nedojde 

k využití těchto komunikací řidiči znalých místních poměrů – viz bod II. 4. Memoranda. 

8. V průběhu předložení podrobné projektové dokumentace DSP obec Janov v součinnosti s 
projektantem navrhne pasport veškerých objektů, které by vlivem výstavby mohly být 
narušeny (komunikace, rodinné domy a studny). 

ŘSD: Bude zapracováno do PD v průběhu projekční činnosti. Viz bod II. 3. Memoranda. 

9. Obec Janov požaduje prodloužení PHS SO 08-760 v úseku 63,950 – 64,229 km a v úseku 
65,371 – 65,800 km vlevo ve směru staničení. 

ŘSD: Netýká se úseku D35 3507 Litomyšl – Janov. Ale je řešeno v bodě II. 5. Memoranda.  

10. Dále obec Janov požaduje prodloužení PHS SO 08-761 u osady Gajer v úseku 66,646 – 
66,749 km vlevo ve směru staničení. 

ŘSD: Netýká se úseku D35 3507 Litomyšl – Janov. Ale je řešeno v bodě II. 5. Memoranda.  

11. Obec Janov požaduje, aby v žádném stupni projektové dokumentace dálnice D35 úseku 
3507 a 3508 na katastrálním území obce Janov u Litomyšle nebylo umístěno odstavné 
parkoviště pro kamiony. Tento požadavek byl odsouhlasen zastupitelstvem obce a zaslán 
v připomínkách v rámci územního řízení na obou úsecích plánované dálnice. 

ŘSD: ŘSD neuvažuje s vybudováním odpočívek v lokalitě stavby D35 3507 Litomyšl – Janov. Viz 

bod II. 11. Memoranda.  

 


