Mě stský ú řad Kostelec nad Orlicí
stavební ú řad - životní prost ředí
Palackého nám ěstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
č.j.: SÚŽP 2298/16-21472/ 17-L
Spisový znak: 325.1
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová

V Kostelci nad Orlicí, dne 26. září 2017

Žadatel - stavebník (účastník řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona):
MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.

V E Ř E J N Á

V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, věcně příslušný
silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako
speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný
podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní
řád“), obdržel dne 20.07.2016 od výše uvedeného žadatele žádost o dodatečné povolení stavby
stavební úpravy ulice Jungmannova v Kostelci nad Orlicí, na poz.č.parc. 434/1 (ostatní plocha ostatní komunikace), 665 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 485 (ostatní plocha - ostatní
komunikace), 526/1 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Kostelec nad Orlicí, provedené bez
příslušného stavebního povolení (§ 115 stavebního zákona).
Speciální stavební úřad na základě ustanovení § 16 odst. 3 zákona o pozemních
komunikacích provedl řízení, na základě kterého rozhodl dle § 129 stavebního zákona s použitím
ustanovení § 90, § 110 - § 115 stavebního zákona tak, že výše uvedenému stavebníkovi

dodatečně

povoluje

stavbu stavebních úprav ulice Jungmannova v Kostelci nad Orlicí, na poz.č.parc. 434/1 (ostatní
plocha - ostatní komunikace), 665 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 485 (ostatní plocha ostatní komunikace), 526/1 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Kostelec nad Orlicí.
P ř edm ě t d o d a t e č n é h o p o v o l e n í :
SO 101 Komunikace a chodníky v ul. Jungmannova
Důvod stavebních úprav je havarijní stav místní komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného
osvětlení. Rekonstruovaný úsek je tvořen vozovkou ze silničních betonových panelů, chodníky jsou
tvořeny z větší části z betonových dlaždic 30x30 a malá část z betonových panelů. Odvodnění
komunikace je do uličních vpustí.
Začátek úseku je v křižovatce s ulicí Štefánikova, konec úseku je v křižovatce se silnicí III/3189
ulice Pelclova. Celková délka rekonstruovaného úseku je 179,65 m.
Šířkové uspořádání místní komunikace:
Vozovka v šířce 5,00 m se střechovitým sklonem 2,5%. Vozovka v místě napojení na vozovku ulice
Štefánikova a silnice III/3189 ulice Pelclova bude napojena přesahem obrusné vrstvy ACO 11 v
š. 0,5 m a bude proříznuta spára, která bude zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou.
Levostranný chodník byl rekonstruovaný jen z části (v km 0,000 00 - 0,032 00), protože jeho část
již byla opravena v minulosti. Šířka chodníku je ve stávající šířce 1,35 m s jednostranným sklonem
max. 2,0% od zástavby. Chodník je od vozovky oddělen pásem v proměnlivé šířce. Pás je vysypán
promytým kačírkem.
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Pravostranný chodník byl rekonstruován v celé délce úseku. Chodník byl rozšířen a navržen v
proměnlivých šířkách min. 1,75 m - 1,92 m s jednostranným sklonem max. 2,0% od zástavby.
Chodník je od vozovky oddělen pásem v proměnlivé šířce. Pás je vysypán promytým kačírkem.
Vozovka je opřena do betonových silničních obrub 15/25 uložených do betonového lože tl. 0,10 m
z C20/25nXF3 s boční opěrou převýšené o 0,12 m, v místě vjezdu a místě pro přecházení bude
snížena na 0,02 m. Obruba bude na koncích napojena na stávající stav. Vozovka je lemována
betonovým vodícím proužkem tl. 0,08 m v šířce 0,25 m uloženým do betonového lože tl. 0,10 m z
C20/25nXF3 s boční opěrou. Chodník u zeleně je opřen do betonových obrub 5/20 uložených do
betonového lože tl. 0,10 m z C20/25nXF3 s boční opěrou, obruby jsou v úrovni chodníku. Podél
zástavby a plotových zídek bude chodník oddělen nopovou fólií. V místech vjezdů, kde není
betonový práh a dlažbu není možné o nic opřít, bude osazena do úrovně chodníku betonová obruba
5/20 uložená do betonového lože tl. 0,10 m z C20/25nXf3 s boční opěrou. Chodníkové plochy
budou zhotoveny s povrchem z betonové dlažby tvaru „I“ tl. 60 mm barvy přírodní šedá, vjezdy
budou zhotoveny z bet. dlažby tvaru „I“ tl. 80 mm barvy přírodní šedá. Varovné pásy budou z bet.
dlažby tvaru „I“ pro nevidomé v tl. 60 mm v místě chodníku a v tl. 80 mm v místě vjezdu barvy
červená.
Odvodnění pozemní komunikace
Odvodnění silniční pláně bude provedeno příčným sklonem 3,0% do podélné drenáže z PVC
DN 150, která bude zaústěna do uličních vpustí a následně do kanalizace. V případě kolize podélné
drenáže s ostatními inž. sítěmi bude podélná drenáž vynechána. Podélná drenáž slouží k odvedení
dešťové vody, která se prosákne přes dlážděné plochy chodníku. Dle geologického vrtu hloubky
5,0 m nebyla hladina podzemní vody zjištěna. Komunikace bude odvodněna příčným a podélným
spádem podél silničních betonových obrub do stávajících uličních vpustí a následně do kanalizace.
Napojení uličních vpustí bude provedeno přípojkou PVC DN 200 SN8. Stávající uliční vpusti
budou vybourány a nahrazeny novými s kalovým košem a vtokovou mříží D 400. Je navrženo
8 nových uličních vpustí z toho je sedm výměnou za stávající a jedna nová. Odvodnění chodníku je
řešeno příčným spádem do zeleně.
Dopravní značení v ul. Štefánikova, Jungmannova, Fr. Zoubka, Pelclova bude provedeno dle
stanovení místní úpravy provozu, které schvaluje a vydává místně a věcně příslušný dopravní úřad
(MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ).

Pro d o k o n č en í stavb y se u rču jí tyto p od m ínk y:
1. Stavba bude dokončena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný technik pro
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava pan Jan Zvára, DiS. ČKAIT 0701440 a která byla
ověřena speciálním stavebním úřadem. Zejména dle ověřené situace stavby z 02/2017, kterou
vypracoval pan Jan Zvára, DiS., a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.
3. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
4. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu
s ověřenou dokumentaci po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací
vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla
zajištěna čitelnost údaj ů, na něm uvedených.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť
v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
7. Pro dokončení stavby budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na
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8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od
2 0 °° do 7°° hodin.
Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Pro
skládku materiálu nebude použito veřejné prostranství. Výjezdem ze staveniště nesmí docházet ke
znečišťování místních přilehlých komunikací.
Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce,
ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby.
Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního
zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být
dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“)
tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení
shody výrobcem apod.
K osazení nového dopravního značení je nutné zajistit stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích - žádost se podává na MěÚ Kostelec nad Orlicí /ODOŽÚ - dopravní úřad/.
Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně
předány jejich vlastníkům /důkazy budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce/.
Po ukončení stavby bude požádáno o její zaměření, které provede oprávněná osoba.
Dle § 115 stavebního zákona a s ohledem na rozestavěnost stavby, kdy je stavba kompletně
dokončena, stanovuje speciální stavební úřad dle § 115 stavebního zákona kontrolní
prohlídku v jedné fázi výstavby a to v závěrečné (viz podmínka č. 17).
Kontrola celkového provedení stavby s porovnáním s projektovou dokumentací, kontrola všech
potřebných revizí, atestů a zkoušek, zaměření objektu.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po ukončení stavby bude podána
žádost o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti je třeba předložit potřebné doklady
(např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický plán /geodetické zaměření
provedené stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru prováděný oprávněným
subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku, stavební deník, stanovení
/účinné/ místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, doklady o kontrole inženýrských sítí
- převzetí od správců jednotlivých inženýrských sítí, apod.).
Při dokončování stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí,
vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to z:
• koordinovaného závazného stanoviska dotčených orgánů působících na M ěÚ Kostelec nad
Orlicí, ze dne 14.11.2014 po d č.j. OSO 118/2014-22516/2014-lf spočívající v(e):
dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů:
Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského
úřadu, odboru organizačně-správního, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Upozorňujeme však,
že při provádění stavebních a výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a
situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat.
Proto požadujeme splnění následujících podmínek:
a) Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce die zákona
č. 20/1987 Sb., odst. 2 § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, např.: Muzeum a galerie
Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon: 494 534 450).
b) Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny
před termínem.
c) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a
výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších
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zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů.
Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se
kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
d) Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti,
popřípadě orgánům státní památkové péče - odboru organizačně-správnímu Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v
Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění
pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování
pracovníkem odborného archeologického pracoviště.
dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Věcně a místně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství upozorňuje, že
nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce,
ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech.
Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.
• závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého kraje, ze dne 05.11.2014 pod č.j. HSHK-4471-2/2014
Provést stavbu dle schváleného požárně bezpečnostního řešení (v daném případě průvodní
zprávy).
• závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické
stanice
Královéhradeckého
kraje,
ze
dne
03.11.2014 pod
č.j.
S-KHSHK
28608/2014/2/HOK.RK/Li
K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný
odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru pitné vody - krácený rozbor vzorku pitné vody
- prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, odebrané z odběrného
místa připojeného na rekonstruovanou část vodovodní sítě.
19. Dále budou při dokončování stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření
správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření
správců pozemních komunikací to z:
• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. kprojektové dokumentaci ze dne 04.11.2014podzn.č.
960/1239/14, které bylo prodlouženo dne 15.08.2017pod č.j. AQUA/2017/Pe
S takto navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby
souhlasíme za následujících podmínek, které musí být splněny:
> v rámci výstavby S0 301 Kanalizace a SO 302 Vodovod musí být splněny podmínky
uvedené v našem stanovisku zn. 1159/14 ze dne 13.10.2014
> veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně zemních souprav a poklopy
kanalizačních šachet musí být umístěny do nové nivelety terénu
> po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace požadujeme přizvat k
odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu
povrchových úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA
SERVIS, a.s v Kostelci nad Orlicí na tel. 494 323 195 nebo na mobilu 602 939 554. Pro
kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko
AQUA SERVIS, a.s. - Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733.
> před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živičného
krytu, popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů
> při umístění nových inženýrských sítí (kanalizačních přípojek pro nové uliční vpusti) může
dojít ke křížení se stávajícím vodovodem, který bude v rámci této stavby (SO 301 Vodovod a
kanalizace) měněn, V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k
poškození vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy. Dále musí být při
umístění nových kanalizačních přípojek dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
> s odvodněním zemní pláně pomocí podélné drenáže z PVC DN 150 napojené do veřejné
kanalizace souhlasíme za podmínky, že nedojde k navýšení vypouštěných odpadních vod
do veřejné kanalizace!
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> navrtání (vybudování) kanalizačních odboček na hlavním kanalizačním sběrači v rámci
připojování kanalizačních přípojek pro uliční vpusti nutno objednat na stř. AQUA SERVIS,
a.s. - Kanalizace u p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733
> před záhozem místa propojení kanalizačních přípojek na kanalizací je nutné přizvat ke
kontrole uloženi a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petříka (tel. 728 154 733), který
protokolem odsouhlasí vlastní napojení
> upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo
jiných podobných zařízení čí provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu
nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé
provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a
prováděni terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona
č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či
kanalizace.
• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 30.04.2014pod zn.č. 243/439/14,
které bylo_prodlouženo dne 15.08.2017_pod č. j. AQUA/2017/Pe
> Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA
SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných
vodohospodářských sítí. Před započetím zemních prací nutno tyto sítě vytyčit. Vytyčení sítí
provede AQUA SERVIS, a.s. - vodovod p, Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel.
728 436 463 (vytyčení nutno objednat nejméně deset dní předem ve všední dny
od 6:00-14:00 hod.).
> Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační
přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci jsou sice vodovodní přípojky
zakresleny, ale jejich zákres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete
ověřit dotazem u jejich vlastníků.
> rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího
vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení čí zvýšení jejich krycích vrstev.
> Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m
od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího
vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.
> Při umístěni nových inženýrských síti musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V
případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizací musí být po provedení stavby
udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka - nutno objednat u našeho
zaměstnance p. Vejnara na tel. 728 436 463.
> Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně zemních souprav a poklopy
kanalizačních šachet musí být umístěny do nové nivelety terénu.
> Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace požadujeme přizvat k
odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu
povrchových úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA
SERVIS, a.s. v Kostelci nad Orlicí na tel. 494 323 195 nebo na mobilu 602 939 554, Pro
kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko
AQUA SERVIS, a.s. - Kanalizace p. Bc. Petříka na tel, 728 154 733.
> Před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živičného
krytu, popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů.
> Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo
jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu
nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynuté
provozování, vysazováni trvalých porostů, prováděni skládek mimo jakéhokoliv odpadu a
prováděni terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č.
274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či
kanalizace.
> V rámci stavby doporučujeme kompletní výměnu vodovodu (nový vodovod z PE 100 RC
d 110 SDR 11 v ulici Jungmannova a z PE 100 RC d 160 SDR 11 v ulici Štefánikova) včetně
vodovodních přípojek na veřejném prostranství.
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• vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic a.s. ze dne 14.04.2014_pod č.j.
575294/14, které bylo prodlouženo vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací a
všeobecné _podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. ze dne 13.08.2017pod č.j. 689249/17
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s
ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v
přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
> Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro
důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
> Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou
rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti,
nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či
stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území
prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto
Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném
zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
> Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou
součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se
těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
> Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že existence a poloha
SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek
ochrany SEK
> nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost
nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje
do Ochranného pásma
> SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění
podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail:
jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS).
> Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen
uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
> Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
> Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím
určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené
žádosti, dostupné informace o SEK.
> Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít
pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností
vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů
práva autorského.
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> V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.
• stanovení_podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti 0 2 Czech Republic a.s.
ze dne 31.10.2014 _pod č.j. POS 590/14
Na základě platného vydaného vyjádření o existenci SEK č.j 575294/14, Vám vydávám
následující vyjádření:
1. Pro vlastní realizaci stavby musí byt dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou
součásti platného vyjádření o existenci SEK.
2. V místě křížení komunikací se SEK musí být SEK uložena v chráničce.
3. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese komunikace nebo pod obrubníkem a jeho
betonovou patkou.
4. V případě odkrytí provozní SEK, je nutná kontrola před záhozem ze strany jejího vlastníka.
5. SEK nesmí byt uložena v podélném parkovacím slám u chodníku.
6. V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou, musí byl přeložka provedena dle
pravidel pro realizaci překládky viz. Příloha č. 1.
7. SEK může komunikaci přecházet jen v přímém směru, bez zalomení, nebo odbočkv, v max.
úhlu 45°.
8. Úspěšný kolaudační souhlas na stavbu je podmíněn kladným zápisem o kontrole před
záhozem odkryté SEK,
9. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 8, které budou ošetřeny
v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.
• stanovisko společnosti RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 30.10.2014 podzn.č. 5001024304,
které bylo prodlouženo stanoviskem společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence
plynárenského zařízení ze dne 14.08.2017_pod zn.č. 5001567047
> Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
> Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle
§ 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
> Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast (formulář a kontakt naleznete na w w w .gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická
linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad.
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
> Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
> Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
> Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí.
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>

Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
> V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být
použita bezvýkopová technologie.
> Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
na telefon 1239.
> Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz
nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě
výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s
plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
> Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
> Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
> Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách,
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
> Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
> Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípoj ek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
> Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
> Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho
vydání.
> V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat
smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy
plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
• sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
02.04.2014 po d zn.č. 0100264180, které bylo prodlouženo sdělením o existenci energetického
zařízení ze dne 13.08.2017 podzn.č. 0100788563
> Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras
energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v
trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
> V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s
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činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části
Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti
naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce,
a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás
rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které
není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
> V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň
čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro
podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
> Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850
860.
> Toto sdělení je platné do 13.02.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové
dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje
vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo
stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení
rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
> V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho
příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými
informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto
společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu
ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že
požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným
způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro
účel, pro který byly vyžádány.
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření k _projektové dokumentaci ze
dne 21.10.2014 podzn.č. 1069649870
> Upozorňujeme pouze, že se ve Vašem zájmovém prostoru nachází energetické zařízení
v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., které je podle zákona č. 458/2000 Sb., chráněno
ochranným pásmem. Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustav, včetně
ochranného pásma dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005). Stávající
podzemní kabelové vedení, v prostoru nových zpevněných ploch, bude uloženo do
kabelových chrániček.
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o souhlas s prací v ochranném pásmu
distribučního vedení ze dne 21.10.2014 pod zn.č. 1069649870
Souhlasíme se stavbou „Rekonstrukce ulice Jungmannova, Kostelec nad Orlicí“ v ochranném
pásmu distribučního zařízení za předpokladu dodržení následujících podmínek.
Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresově
dokumentace.
Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V
případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a pří zemních pracích musí být dodrženo Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích,
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
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6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádné vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční
soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73
6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
12. Každé poškození zařízeni provozovatele distribuční soustavy musí být okamžité nahlášeno na
Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je
Vám k. dispozici 24 hodin denně, 7 dni v týdnu.
13. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
• vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, ze dne 12.11.2014
pod zn.č. S USKHK/98 76/14/PO-Ho
Organizace souhlasí za následujících podmínek:
> Místo napojení bude řešeno proříznutím spáry a zalitím asfaltovou zálivkou.
> Po celou dobu provádění prací až do definitivního předání odpovídá stavebník plně za
bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody, způsobené jim
vlivem zhoršené sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého
dopravního značení (i příp. objížďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých
částí komunikace.
> Případné poškození silnice nebo silničního příslušenství během stavby bude okamžitě
ohlášeno správci komunikace a nebude-li rozhodnuto jinak, neprodleně uvedeno do
bezchybně funkčního stavu.
> Opravu závad nebo skrytých vad, zjištěných během záruční doby 36 měsíců od předání,
zajistí svým nákladem investor (definitivně nebo provizorně dle ročního období) do 10-ti
dnů od jejich nahlášení.
Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu stavebního
úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
Odůvodnění:
Dne 20.07.2016 od výše uvedeného žadatele žádost o dodatečné povolení stavby
stavební úpravy ulice Jungmannova v Kostelci nad Orlicí, na poz.č.parc. 434/1 (ostatní plocha ostatní komunikace), 665 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 485 (ostatní plocha - ostatní
komunikace), 526/1 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Kostelec nad Orlicí, provedené bez
příslušného stavebního povolení (§ 115 stavebního zákona).
-

-

Součástí žádosti jsou tyto doklady:
projektová dokumentace
sdělení - vyjádření obecného stavebního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí dle § 15 stavebního
zákona ze dne 27.10.2014 pod č j. SÚŽP 4274/14-22514/14-vac
koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů působících na MěÚ Kostelec nad Orlicí
(státní památková péče; správní úřad na úseku pozemních komunikací; jednotlivé úseky
ochrany životního prostředí) ze dne 14.11.2014 pod č j. OSO 118/2014-22516/2014-lf
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného
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-

-

-

-

-

-

-

sboru Královéhradeckého kraje, ze dne 05.11.2014 pod č.j. HSHK-4471 -2/2014
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické
stanice
Královéhradeckého
kraje,
ze
dne
03.11.2014
pod
č.j.
S-KHSHK
28608/2014/2/HOK.RK/Li
stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou, ze dne 21.10.2014 pod č.j. KRPH-166-242/ČJ-2014-050706
smlouvu č. 9/50/14/0228/Ho/F o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti (Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace x Město Kostelec
nad Orlicí) ze dne 14.11.2016 pro stavbu „rekonstrukce ul. Jungmannova - Kostelec nad Orlicí
- SO401 - Veřejné osvětlení “
vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, ze dne 20.06.2014
pod zn.č. SUSKHK/5320/14/PO-Ho pro stavbu kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení v ulici
Jungmannova
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 04.11.2014 pod
zn.č. 960/1239/14
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 30.04.2014 pod zn.č.
243/439/14
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic a.s. ze dne 14.04.2014 pod
č.j. 575294/14 s tím, že dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic
a.s. ze dne 31.10.2014 pod č.j. POS 590/14
stanovisko společnosti RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 30.10.2014 pod zn.č. 5001024304
s tím, že v zájmové prostoru dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními
sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
02.04.2014 pod zn.č. 0100264180 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo zasahuje
ochranným pásmem energetické zařízení (typ podzemní sítě; nadzemní sítě; stanice)
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ze
dne 21.10.2014 pod zn.č. 1069649870
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o souhlas s prací v ochranném pásmu
distribučního vedení ze dne 21.10.2014 pod zn.č. 1069649870
sdělení společnosti ČEZ ICT Services a.s. o existenci komunikačního vedení ze dne 02.04.2014
pod zn.č. 0200191755 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení
vyjádření společnosti COMA s.r.o. o existenci podzemního kabelového rozvodu ze dne
02.04.2014 pod č.j. VO/2014/66 s tím, že v zájmovém území se nenachází soustava podzemního
kabelového rozvodu
vyjádření Technických služeb, organizační složky Města Kostelec nad Orlicí (bez připomínek)

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích platí pro stavební
řízení stavby místní komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) pokud není v zákoně o pozemních komunikacích stanoveno jinak.
Dle ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona je okamžikem zahájení řízení o
odstranění stavby den podání žádosti o dodatečné povolení této stavby je-li tato žádost podána před
zahájením řízení o odstranění stavby. Z tohoto důvodu speciální stavební úřad usnesením ze dne
21.07.2016 pod č.j. ODOŽÚ 2298/16/3-15537/2016-vs přerušil řízení o odstranění stavby z důvodu
existence tzv. předběžné otázky, kterou je řízení o podané žádosti o dodatečné povolení stavby.
Speciální stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona v řízení o dodatečném
povolení stavby postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115 stavebního zákona; ohledání na
místě je povinné.
Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení
okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona s použitím ustanovení § 129 odst. 2
stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:
> účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem
Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí.
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> účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna,
není-li stavebníkem - v daném případě se jedná o stavebníka Město Kostelec nad Orlicí, se
sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí a o Královéhradecký kraj, kde hospodaření se
svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem
Kutnohorská 59, Hradec Králové.
> účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) je vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním
stavby přímo dotčeno a touto osobou je: Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého
nám. 38, Kostelec nad Orlicí; Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem
kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové.
> účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a touto osobou jsou:
Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí;
Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic
Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové.
> účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na
něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a těmito
osobami jsou:
vlastníkpoz.č.parc. 434/1, 683/3, 687/14, v kat. území Kostelec nad Orlicí
MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 640, jehož součástí je stavba čp. 545, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Miloš ZAHRADNÍČEK, Pelclova 545, KOSTELEC N. ORL.
Paní Lenka ZAHRADNÍČKOVA, Pelclova 545, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 641, jehož součástí je stavba čp. 574, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Jaroslav JIČÍNSKÝ, Uhřínovice 3, VODĚRADY
Paní Věra SEDLÁČKOVÁ, č. p. 179, ŽIVANICE
vlastník poz.č.parc. 658/1, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Ing. Vítek LOSENICKÝ, Štefánikova 920, KOSTELEC N. ORL.
Paní Miloslava LOSENICKÁ, Štefánikova 920, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 659, jehož součástí je stavba čp. 975, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Jiří SVATOŠ, U Slovanky 2440/5c, PRAHA 8 - Libeň
Pan Roman SVATOŠ, Michalcova 1370, KOSTELEC N. ORL.
Paní Iveta SVATOŠOVÁ, Nemastova 1923, NÁCHOD

vlastník poz.č.parc. 662 a 661, jehož součástíje stavba čp. 986, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Mgr. Jiří NOVOTNÝ, Jungmannova 986, KOSTELEC N. ORL.
Pan Mgr. Petr NOVOTNÝ, Jungmannova 986, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 663, jehož součástí je stavba čp. 642, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Václav DRBOHLAV, Fr. Zoubka 642, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 668 a 670, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Chemservis spol. s r.o., Struha 873, VAMBERK
vlastník stavby čp. 656 na poz.č.parc. 668, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Chemservis spol. s r.o., Struha 873, VAMBERK
Pan Ing. Ladislav DUBÁNEK, Školní 38/2, HRADEC KRÁLOVÉ - Slatina
vlastník poz.č.parc. 671, jehož součástí je stavba čp. 643, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Paní Jana CHLUMÁKOVÁ, Jungmannova 643, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 673, jehož součástí je stavba čp. 546, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan František ŠÁTRAL, Jungmannova 546, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 675 a čp. 795, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Paní Naďa CHLAJNOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Oto CÍSAŘ, Stavbařů 156, PARDUBICE - Polabiny
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Paní Eva CÍSAŘOVÁ, Stavbařů 156, PARDUBICE - Polabiny
Paní Pavla HAJEROVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Martin HAVEL, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Ing. Iva KAZINOTOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Ing. Ludmila KOMÁRKOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Veronika KOUBOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Miroslav KRÁE, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Libuše VANÍČKOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
vlastníkpoz.č.parc. 676/2, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Ladislav BOHUŠ, Proškova 599, KOSTELEC N. ORL.
Paní Lýdia BOHUŠOVÁ, Proškova 599, KOSTELEC N. ORL.
Paní Naďa CHLAJNOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Oto CÍSAŘ, Stavbařů 156, PARDUBICE - Polabiny
Paní Eva CÍSAŘOVÁ, Stavbařů 156, PARDUBICE - Polabiny
Paní Pavla HAJEROVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Martin HAVEL, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Václav KLECANDR, Štefánikova 751, KOSTELEC N. ORL.
Paní Ing. Ludmila KOMÁRKOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Miroslav KRÁE, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan František KULHAVÝ, Štefánikova 751, KOSTELEC N. ORL.
Paní Zdeňka LUDVÍKOVÁ, Štefánikova 751, KOSTELEC N. ORL.
Paní Iveta MACHOVÁ, č. p. 20, LÍPA NAD ORLICÍ
Pan Petr PILCH, č. p. 20, LÍPA NAD ORLICÍ
Paní Marie SIEGLOVÁ, Erbenova 1383, KOSTELEC N. ORL.
Paní Libuše VANÍČKOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Věra ZAJÍČKOVÁ, Štefánikova 751, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 683/2, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Ing. Miloslav HYNEK, Jungmannova 1554, KOSTELEC N. ORL.
Paní Ing. Eva HYNKOVÁ, Jungmannova 1554, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 684, jehož součástí je stavba čp. 571, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Zdeněk LOCHMAN, Jungmannova 571, KOSTELEC N. ORL.
Paní Monika LOCHMANOVÁ, Jungmannova 571, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 685, jehož součástí je stavba čp. 572, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel MYŠÁK, Pod Kapradí 87, POTŠTEJN
vlastník poz.č.parc. 686/2, 686/1, jehož součástíje stavba čp. 582, v kat. území Kostelec n. Orl.
Pan Václav DUBITZKÝ, Jungmannova 582, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 691, jehož součástí je stavba čp. 279, v kat. území Kostelec nad Orlicí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, PRAHA 1 - Staré Město
vlastník poz.č.parc. 692, jehož součástí je stavba čp. 1557, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ
s p r á v a n e m o v i t o s t í ve v l a s t n i c t v í k r a j e
Obchodní akademie T.G.Masaryka, Komenského 522, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 697, jehož součástí je stavba čp. 653, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Juraj KNOŠKO, Jungmannova 653, KOSTELEC N. ORL.
Paní Monika KNOŠKOVÁ, Jungmannova 653, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 698, jehož součástí je stavba čp. 538, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Juraj KNOŠKO, Jungmannova 653, KOSTELEC N. ORL.
Paní Monika KNOŠKOVÁ, Jungmannova 653, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 526/1, jehož součástí je stavba silnice, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
k d e h o s p o d a ř e n í s e sv ě ř e n ý m m aj e t k e m k r aj e m á
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC
KRÁLOVÉ
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vlastníci či správci inženýrských sítí
ČEZ DISTRIBUCE a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (oblast Královéhradecký kraj)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 21.07.2016 pod č.j. ODOŽÚ
2298/2016/2-15523/2016-vs oznámil zahájení řízení dle § 112 odst. 1 stavebního zákona o podané
žádosti o dodatečném povolení stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K
podané žádosti o dodatečné povolení stavby nařídil ústní jednání o předložené žádosti spojené
s místním šetřením, které se konalo dne 09.08.2016.
Speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje oznámení o
zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o
řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení
řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tj. veřejnou
vyhláškou. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, byla veřejná
vyhláška vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí. V daném případě byla vyvěšena dne 21.07.2016 a sejmuta dne 08.08.2016
(doloženo ve spisu). V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení
písemnost považuje za doručenou.
Speciální stavební úřad rovněž v daném dokumentu upozornil účastníky řízení a dotčené
orgány, že své námitky, připomínky a stanoviska mohou uplatnit nejpozději v den místního šetření,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Poučil účastníky řízení, že ve smyslu § 114 odst. 1 stavebního
zákona mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě.
Při místním šetření dne 09.08.2016 obdržel speciální stavební úřad do protokolu
vyjádření:
- od Policie ČR spočívající v „V místech sjezdů od čp. 1554, 571 a 1555 dodělat rádiusy
zakřivení pro bezpečné najetí a vyjetí od uvedených nemovitostí. “
- od pana Jana Vodičky spočívající v „Požaduji dodržení projektové dokumentace na
příjezdovou komunikaci kpozemkům parc.č. 676/2, 677/2 a k rodinnému domu na poz.č.parc.
683/5 v Kostelci nad Orlicí. “
- od Miloslava Hynka spočívající v „Požaduji úpravu výjezdu z parkovacího stání (obloukových
poloměrů) tak, aby byl umožněn plynulý výjezd a nájezd na parkovací místo. “
- od zástupce Města Kostelec nad Orlicí spočívající v „Rozumíme požadavkům obyvatel na
rozšíření vjezdů, požadavky budou projednány. “
Rozhodnutím ze dne 30.08.2016 pod č.j. ODOŽÚ 2298/2016/7-18639/2016-vs rozhodl
speciální stavební úřad o dodatečném povolení stavby „rekonstrukce ulice Jungmannova v Kostelci
nad Orlicí; stavební objekt SO 101 - Komunikace a chodníky“. Vzhledem k tomu, že se jedná o
řízení s velkým počtem účastníků řízení, byla veřejná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dní na úřední
desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. V daném případě byla
vyvěšena dne 30.08.2016 a sejmuta dne 15.09.2016 (doloženo ve spisu). V souladu s § 25 odst. 2
správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou.
Dne 22.09.2016 obdržel speciální stavební úřad odvolání pana Jana Vodičky a paní
Michaely Vodičkové, oba bytem Jungmannova 1555, Kostelec nad Orlicí proti rozhodnutí o
dodatečném povolení výše uvedené stavby.
Dne 23.09.2016 obdržel speciální stavební úřad odvolání pana Miloslava Hynka a paní
Evy Hynkové, oba bytem Jungmannova 1554, Kostelec nad Orlicí proti rozhodnutí o dodatečném
povolení výše uvedené stavby.
Speciální stavební úřad vyrozuměním ze dne 18.10.2016 pod č.j. ODOŽÚ
2298/2016-22940/2016-vs vyrozuměl účastníky řízení o výše podaných odvoláních. Zároveň je
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vyzval, aby se ve lhůtě 10-ti dnů k předmětným odvoláním vyjádřili. Vzhledem k tomu, že se jedná
o řízení s velkým počtem účastníků řízení, byla veřejná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dní na úřední
desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. V daném případě byla
vyvěšena dne 19.10.2016 a sejmuta dne 04.11.2016 (doloženo ve spisu). V souladu s § 25 odst. 2
správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou. Speciální
stavební úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření účastníků řízení.
S ohledem na výše uvedené speciální stavební úřad rozhodl dle ustanovení § 87
správního řádu a své rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „rekonstrukce ulice Jungmannova
v Kostelci nad Orlicí; stavební objekt SO 101 - Komunikace a chodníky “ ze dne 30.08.2016 pod č.j.
ODOŽÚ 2298/2016/7-18639/2016-vs zrušil. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým
počtem účastníků řízení, byla veřejná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce a
elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. V daném případě byla vyvěšena
dne 28.11.2016 a sejmuta dne 14.12.2016 (doloženo ve spisu). V souladu s § 25 odst. 2 správního
řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou. Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 30.12.2016.
Opatřením ze dne 19.01.2017 pod č.j. ODOŽÚ 2298/2016/18-1560/2017-vs speciální
stavební úřad oznámil dle § 112 odst. 1 stavebního zákona známým účastníkům řízení (okruh
účastníků řízení zůstal stejný jako v řízení vedeném před zrušením rozhodnutí ve věci) a dotčeným
orgánům zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „rekonstrukce ulice Jungmannova
v Kostelci nad Orlicí; stavební objekt SO 101 - Komunikace a chodníky“. K podané žádosti o
dodatečné povolení stavby nařídil ústní jednání o předložené žádosti spojené s místním šetřením,
které se konalo dne 15.02.2017. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků
řízení, byla veřejná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce a elektronické úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. V daném případě byla vyvěšena dne 19.01.2017 a sejmuta
dne 06.02.2017 (doloženo ve spisu). V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po
vyvěšení písemnost považuje za doručenou.
Speciální stavební úřad rovněž v daném dokumentu upozornil účastníky řízení a dotčené
orgány, že své námitky, připomínky a stanoviska mohou uplatnit nejpozději v den místního šetření,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Poučil účastníky řízení, že ve smyslu § 114 odst. 1 stavebního
zákona mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě.
Při místním šetření dne 15.02.2017 obdržel speciální stavební úřad do protokolu
vyjádření:
- od pana Jana Vodičky spočívající v „Žádám o umístění dvou křížů ve výjezdu odčp. 1555. “
- od Miloslava Hynka spočívající v „Žádám o umístění jednoho kříže oproti výjezdu
z garážového stání před čp. 1554 “
- od zástupce Města Kostelec nad Orlicí spočívající v „Budou projednány připomínky obyvatel a
případně doplněny žluté vodorovné kříže před vjezdy. “
Stavebník, Město Kostelec nad Orlicí, se rozhodlo vyhovět připomínkám výše
uvedených občanů města a provedlo doplnění žlutých vodorovných křížů před vjezdy (tato
skutečnost byla v terénu speciálním stavebním úřadem zkontrolována). Dané dopravní řešení a
šířky vjezdů jsou dle skutečného provedení zakresleny v doplněných výkresech „situace - stavby“,
které vyhovil v 02/2017 pan Jan Zvára, DiS., autorizovaný technik pro dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0701440.
Opatřením ze dne 21.02.2017 pod č.j. ODOŽÚ 2298/2016-4373/2017-vs oznámil
speciální stavební úřad účastníkům řízení, že ukončil dokazování v dané věci s tím, že sdělil
účastníkům řízení, že ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí
v předmětném správním řízení, vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě
navrhnout jejich doplnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení,
byla veřejná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce a elektronické úřední desce
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Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. V daném případě byla vyvěšena dne 22.02.2017 a sejmuta
dne 10.03.2017 (doloženo ve spisu). V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po
vyvěšení písemnost považuje za doručenou. Nikdo daného práva nevyužil.
Dne 16.03.2017 speciální stavební úřad od stavebníka obdržel zápis o protokolárním
předání a převzetí zásahu do pozemní komunikace č. III/3189 (poz.č.parc. 526/1), sepsaný mezi
Správou silnic Královéhradeckého kraje a Městem Kostelec nad Orlicí.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal dodatečné povolení stavby ve
smyslu § 129 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že jejím
úplným dokončením nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stavba bude dokončena dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval
autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava pan Jan Zvára, DiS.,
ČKAIT 0701440 a tím bude splňovat požadavky veřejných zájmů, především na úseku životního
prostředí, ochrany zdraví a života a odpovídat obecným technickým požadavkům na výstavbu,
vymezeným ve vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť v daném případě nebyla
udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady
z pohledu požadavků § 90 a § 110 až 115 stavebního zákona tak jak hovoří ustanovení § 129
stavebního zákona.
Přitom konstatoval, že:
> dle § 90 stavebního zákona speciální stavební úřad v řízení posoudil, že záměr žadatele je v
souladu:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací (stavba se nachází na území, které je územně
plánovací dokumentací Územní plán Kostelec nad Orlicí, vydaný jako opatření obecné povahy
dne 05.09.2011 s účinností ode dne 20.09.2011, který vymezuje území (poz.č.parc. 434/1, 665,
485) jako zastavěné splochou veřejných prostranství, graficky označenou P V - veřejná
prostranství, kde dle regulativů je stavba přípustná, neboť se jedná o stavební úpravy stávající
dopravní infrastruktury, která je v ploše přípustná. Poz.č.parc. 526/1 vymezuje jako zastavěné
s plochou dopravní infrastruktury, graficky označenou DS - silniční, kde dle regulativů je
stavba přípustná, neboť se jedná o stavební úpravy stávající dopravní infrastruktury, která je
v ploše přípustná. Změna č.1 byla vydána dne 28.04.2014 s účinností ode dne 14.05.2014 a
dané území neřeší. Změna č.2 byla vydána dne 20.04.2015 s účinností ode dne 06.05.2015 a
dané území neřeší. Právní stav po změně č. 2. Umístění stavby není v rozporu se schválenou
územně plánovací dokumentací, což vyplývá s vyjádření obecného stavebního úřadu ze dne
27.10.2014podč.j. SÚŽP 4274/14-22517/14-vac.),
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území (viz vyjádření obecného stavebního úřadu
ze dne 27.10.2014po d č.j. SÚŽP 4274/14-22517/14-vac),
c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území (viz vyjádření obecného stavebního úřadu ze dne 27.10.2014
po d č.j. SÚŽP 4274/14-22517/14-vac),
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (projektová dokumentace řeší
napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu; stavba nevyžaduje nové nároky na
technickou infrastrukturu),
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů (dotčené orgány působící na M ěÚ Kostelec nad Orlicí; dotčený orgán na
úseku požární ochrany; dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví; dotčený orgán na
úseku bezpečnosti silničního provozu) , popřípadě s ochranou práv a právem chráněných zájmů
účastníků řízení
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> dle § 110-115 stavebního zákona speciální stavební úřad v řízení posoudil, že:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li
ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní
souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje
územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její
soulad s územně plánovací dokumentací,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu zejména vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
> dle § 111 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího
užívání stavby, kdy se jedná o místní komunikaci
Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při dokončení stavby
zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle § 160 stavebního zákona.
S ohledem na rozestavěnost stavby, kdy je stavby kompletně dokončena, rozhodl, že není nutné
zajišťovat danou osobu.
Speciální tavební úřad prokázal, že vlastnické právo k poz.č.parc. 434/1, 665 a 485,
v kat. území Kostelec nad Orlicí má stavebník Město Kostelec nad Orlicí, a to výpisem z katastru
nemovitostí vypracovaným k datu 13.08.2017 Katastrálním úřadem v Rychnově nad Kněžnou,
listem vlastnictví č. 10001 pro obec a kat. území Kostelec nad Orlicí. Tato skutečnost je ke dni
vydání rozhodnutí stejná. Vlastnické právo k poz.č.parc. 526/1 v kat. území Kostelec nad Orlicí má
Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic
Královéhradeckého
kraje
(tato
organizace
vydala
dne
12.11.2014
pod zn.č.
SUSKHK/9876/14/PO-Ho vyjádření k dané akci, ve kterém souhlasí se souvisejícím napojením ul.
Jungmannova na silnici III/3189 ul. Pelclova. Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla
ověřena nahlížením do katastru nemovitostí (viz spisová složka).
Speciální stavební úřad si zajistil dne 14.08.2017 aktuální vyjádření správců
inženýrských sítí. Jedná se o tato vyjádření a stanoviska:
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 13.08.2017
pod zn.č. 0200636258 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v jejich
majetku
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
13.08.2017 pod zn.č. 0100788563 s tím, že v zájmovém území se nachází nebo ochranným
pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť N N + VN, nadzemní síť NN, stanice
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
13.08.2017 pod č.j. 689249/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací nebo je jí ochranné pásmo
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence plynárenského zařízení ze dne
14.08.2017 pod zn.č. 5001567047 s tím, že v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku
s plynárenským zařízení (STL plynovod PE d 50 + přípojky plynu PE d 32)
- vyjádření společnosti COMA s.r.o. o existenci podzemního kabelového rozvodu ze dne
14.08.2017 pod č.j. VO/2017/251 s tím, že v zájmovém území se nenachází soustava
podzemního kabelového rozvodu
Speciální stavební úřad si zajistil dne 15.08.2017 aktuální vyjádření správců
inženýrských sítí. Jedná se o tato vyjádření a stanoviska:
- prodloužení vyjádření č. 243/439/14 ze dne 30.04.2014 a vyjádření č. 960/1239/14 ze dne
04.11.2014 od společnosti AQUA SERVIS a.s. ze dne 15.08.2017 pod zn.č. AQUA/2017
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Speciální stavební úřad si zajistil dne 23.08.2017:
vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje (majetkového správce silnice III/3189 ul.
Pelclova) ze dne 12.11.2014 pod zn.č. SUSKHK/9876/14/PO-Ho

Dne 24.08.2017 speciální stavební úřad seznámil opatřením ze dne 24.08.2017 pod č.j.
SÚŽP 2298/16-18933/17-L účastníky řízení se shromážděnými doklady pro vydání rozhodnutí a
umožnil jim, aby se v pěti denní lhůtě s těmito podklady seznámili. Ve stanovené lhůtě se nikdo
nepřišel seznámit. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, byla
veřejná vyhláška vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce a elektronické úřední desce Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí. V daném případě byla vyvěšena dne 24.08.2017 a sejmuta dne
11.09.2017 (doloženo ve spisu). V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po
vyvěšení písemnost považuje za doručenou.
Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl
k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení, stavebník splnil podmínky stanovené v
§ 129 stavebního zákona a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokách tohoto
rozhodnutí.

Poučení

účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83
odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním
učiněným u stavebního úřadu - životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Dnem
oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní
zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do
domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení).
Odvolání se s odkazem na § 144 odst. 5 správního řádu podává v počtu jednoho
stejnopisu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

otisk úředního razítka
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Příloha: ověřený situační výkres
Příloha pro žadatele:
■ 1 x ověřená dokumentace stavby + štítek „STAVBA POVOLENA“ - bude zasláno po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí
Žadatel je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění jeho
pozdějších předpisů a novel, od placení správního poplatku osvobozen.
ROZDĚLOVNÍK:
Žadatel - stavebník (účastník řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona):
MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) - g) stavebního zákona: doručováno veřejnou vyhláškou
vlastníkpoz.č.parc. 434/1, 683/3, 687/14, v kat. území Kostelec nad Orlicí
MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
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vlastník poz.č.parc. 640, jehož součástíje stavba čp. 545, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Miloš ZAHRADNÍČEK, Pelclova 545, KOSTELEC N. ORL.
Paní Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ, Pelclova 545, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 641, jehož součástíje stavba čp. 574, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Jaroslav JIČÍNSKÝ, Uhřínovice 3, VODĚRADY
Paní Věra SEDLÁČKOVÁ, č. p. 179, ŽIVANICE
vlastník poz.č.parc. 658/1, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Ing. Vítek LOSENICKÝ, Štefánikova 920, KOSTELEC N. ORL.
Paní Miloslava LOSENICKÁ, Štefánikova 920, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 659, jehož součástíje stavba čp. 975, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Jiří SVATOŠ, U Slovanky 2440/5c, PRAHA 8 - Libeň
Pan Roman SVATOŠ, Michalcova 1370, KOSTELEC N. ORL.
Paní Iveta SVATOŠOVÁ, Nemastova 1923, NÁCHOD
vlastník poz.č.parc. 662 a 661, jehož součástíje stavba čp. 986, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Mgr. Jiří NOVOTNÝ, Jungmannova 986, KOSTELEC N. ORL.
Pan Mgr. Petr NOVOTNÝ, Jungmannova 986, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 663, jehož součástíje stavba čp. 642, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Václav DRBOHLAV, Fr. Zoubka 642, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 668 a 670, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Chemservis spol. s r.o., Struha 873, VAMBERK
vlastník stavby čp. 656 na poz.č.parc. 668, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Chemservis spol. s r.o., Struha 873, VAMBERK
Pan Ing. Ladislav DUBÁNEK, Školní 38/2, HRADEC KRÁLOVÉ - Slatina
vlastník poz.č.parc. 671, jehož součástíje stavba čp. 643, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Paní Jana CHLUMÁKOVÁ, Jungmannova 643, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 673, jehož součástíje stavba čp. 546, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan František ŠÁTRAL, Jungmannova 546, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 675 a čp. 795, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Paní Naďa CHLAJNOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Oto CÍSAŘ, Stavbařů 156, PARDUBICE - Polabiny
Paní Eva CÍSAŘOVÁ, Stavbařů 156, PARDUBICE - Polabiny
Paní Pavla HAJEROVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Martin HAVEL, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Ing. Iva KAZINOTOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Ing. Ludmila KOMÁRKOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Veronika KOUBOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Miroslav KRÁL, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Libuše VANÍČKOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 676/2, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Ladislav BOHUŠ, Proškova 599, KOSTELEC N. ORL.
Paní Lýdia BOHUŠOVÁ, Proškova 599, KOSTELEC N. ORL.
Paní Naďa CHLAJNOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Oto CÍSAŘ, Stavbařů 156, PARDUBICE - Polabiny
Paní Eva CÍSAŘOVÁ, Stavbařů 156, PARDUBICE - Polabiny
Paní Pavla HAJEROVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Martin HAVEL, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Václav KLECANDR, Štefánikova 751, KOSTELEC N. ORL.
Paní Ing. Ludmila KOMÁRKOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan Miroslav KRÁL, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Pan František KULHAVÝ, Štefánikova 751, KOSTELEC N. ORL.
Paní Zdeňka LUDVÍKOVÁ, Štefánikova 751, KOSTELEC N. ORL.
Paní Iveta MACHOVÁ, č. p. 20, LÍPA NAD ORLICÍ
r

r

v
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Pan Petr PILCH, č. p. 20, LÍPA NAD ORLICÍ
Paní Marie SIEGLOVÁ, Erbenova 1383, KOSTELEC N. ORL.
Paní Libuše VANÍČKOVÁ, Jungmannova 795, KOSTELEC N. ORL.
Paní Věra ZAJÍČKOVÁ, Stefánikova 751, KOSTELEC N. ORL.
vlastníkpoz.č.parc. 683/2, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Ing. Miloslav HYNEK, Jungmannova 1554, KOSTELEC N. ORL.
Paní Ing. Eva HYNKOVÁ, Jungmannova 1554, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 684, jehož součástíje stavba čp. 571, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Zdeněk LOCHMAN, Jungmannova 571, KOSTELEC N. ORL.
Paní Monika LOCHMANOVÁ, Jungmannova 571, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 685, jehož součástíje stavba čp. 572, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel MYSÁK, Pod Kapradí 87, POTSTEJN
vlastník poz.č.parc. 686/2, 686/1, jehož součástíje stavba čp. 582, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Václav DUBITZKÝ, Jungmannova 582, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 691, jehož součástíje stavba čp. 279, v kat. území Kostelec nad Orlicí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, PRAHA 1 - Staré Město
vlastník poz.č.parc. 692, jehož součástíje stavba čp. 1557, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ
s p r á v a n e m o v i t o s t í ve v l a s t n i c t v í k r a j e
Obchodní akademie T.G.Masaryka, Komenského 522, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 697, jehož součástíje stavba čp. 653, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Juraj KNOŠKO, Jungmannova 653, KOSTELEC N. ORL.
Paní Monika KNOŠKOVÁ, Jungmannova 653, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 698, jehož součástíje stavba čp. 538, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Pan Juraj KNOŠKO, Jungmannova 653, KOSTELEC N. ORL.
Paní Monika KNOŠKOVÁ, Jungmannova 653, KOSTELEC N. ORL.
vlastník poz.č.parc. 526/1, jehož součástíje stavba silnice, v kat. území Kostelec nad Orlicí
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
k d e h o s p o d a ř e n í se sv ěř e n ý m m a j e t k e m k r a j e má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ
r

v

r
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vlastníci či správci inženýrských sítí
ČEZ DISTRIBUCE a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (oblast Královéhradecký kraj)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Obdrží - dotčené orgány:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (stavební úřad), Palackého nám. 38, Kostelec n. Orl.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, OSO (kultura), Palackého nám. 38, Kostelec n. Orl.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou,
Zborovská 1360, Rychnov n. Kn.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov n. Kn.

Vypraveno dne: 26.09.2017
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno
následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí
být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno d n e :................................

Sejmuto d n e :......................................

Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí
telefon: +420 494 337 218, web: www.kostelecno.cz, e-mail: lledrova@muko.cz
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LEGENDA SÍTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

SITUACE STAVBY

VEDEN’ VODOVODNÍ NOVĚ SO 302
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