Městský úřad Kostelec nad Orlicí
stavební úřad – životní prostředí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
_______________________________________________________________________________
č.j. MUKO 27084/2017-L
V Kostelci nad Orlicí, dne 6. prosince 2017
spisová značka: 4045/2017
spisový znak: 325.1
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová
Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):
OBEC Bolehošť, IČO 002 74 721, Bolehošť 10, BOLEHOŠŤ
zastoupená na základě plné moci
panem Kamilem HRONOVSKÝM, IČO 684 59 327, Na Drahách 190, VYSOKÉ CHVOJNO
adresa pro doručování: Brněnská 700, Hradec Králové
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního řádu:
doručováno veřejnou vyhláškou
vlastníci dotčených pozemků:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ
Obec Bolehošť, Bolehošť 10, BOLEHOŠŤ
Pan Jan KOLOWRAT-KRAKOWSKÝ, Kolowratská 1, RYCHNOV N. KN.
Pan Jaroslav HROCH, Bobkova 701/43, PRAHA 9 - Černý Most
Pan Jiří HROCH, Kejzlarova 1326/2, HRADEC KRÁLOVÉ - Nový Hradec Králové
Paní Jaroslava HROCHOVÁ, Bolehošť 88, BOLEHOŠŤ
vlastníci sousedních pozemků:
Paní Miroslava HUŇADOVÁ, Skalice 102, SKALICE
Paní Vladěna SVOBODOVÁ, Bolehošť 17, BOLEHOŠŤ
Obec Bolehošť, Bolehošť 10, BOLEHOŠŤ
Pan Martin ZÁLESKÝ, Bolehošť 95, BOLEHOŠŤ
Paní Drahomíra ZÁLESKÁ, Bolehošť 95, BOLEHOŠŤ
Pan Dominik FABIÁN, Bolehošť 94, BOLEHOŠŤ
Pan Vladimír FABIÁN, Bolehošť 94, BOLEHOŠŤ
Paní Kateřina FABIÁNOVÁ, Bolehošť 94, BOLEHOŠŤ
Pan Josef POTOČEK, Bolehošť 127, BOLEHOŠŤ
Paní Anna POTOČKOVÁ, Bolehošť 127, BOLEHOŠŤ
Pan Milan SEJKORA, Orlická 982, DOBRUŠKA
Paní Jaroslava SEJKOROVÁ, Orlická 982, DOBRUŠKA
Pan Oldřich VESELKA, Bolehošť 90, BOLEHOŠŤ
Pan Jan BARTOŠ, Družstevní 884, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Jaroslav HROCH, Bobkova 701/43, PRAHA 9 - Černý Most
Pan Jiří HROCH, Kejzlarova 1326/2, HRADEC KRÁLOVÉ - Nový Hradec Králové
Paní Jaroslava HROCHOVÁ, Bolehošť 88, BOLEHOŠŤ
Pan Petr PLUNDRA, Bolehošť 83, BOLEHOŠŤ
Paní Milada PLUNDROVÁ, Bolehošť 83, BOLEHOŠŤ
Pan Ing. Jan VITÍK, Okružní 908, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Ing. Lucie VITÍKOVÁ, Okružní 908, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Barbora FRUMAROVÁ, T. G. Masaryka 958, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Miloš HAMPL, Okružní 961, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Karel DVOŘÁK, Jasenná 276, JASENNÁ
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Paní Petra DVOŘÁKOVÁ, Jasenná 276, JASENNÁ
Paní Jaroslava KARÁSKOVÁ, 17. listopadu 211, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Miroslav ŘEHÁK, Palackého 1134, TŘEBECHOVICE POD OREBEM
Paní Jitka ŘEHÁKOVÁ, Palackého 1134, TŘEBECHOVICE POD OREBEM
správci inženýrských sítí:
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

V E Ř E J N Á

V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení

Výše uvedený zmocněnec žadatele podal dne 25.10.2017 u zdejšího speciálního stavebního
úřadu žádost o stavební povolení na stavbu „Výstavba chodníku – 2. část, Bolehošť“ na
pozemcích parc.č. 1642 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1695 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 1757/1 (ostatní plocha – silnice), 335/1 (vodní plocha – rybník), 342/4 (ostatní plocha
– ostatní komunikace), st. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), 826/31 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) v obci a katastrálním území Bolehošť. Žádost byla doplněna dne 27.10.2017 +
10.11.2017.
Předmětem stavby je novostavba chodníku podél silnice III. třídy na průtahu obcí Bolehošť,
křižovatky silnic III/29834 a III/30428 přibližně východním směrem k novému obytnému souboru.
Povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby šedé barvy; jsou respektovány stávající sjezdy,
sousední nemovitosti budou připojeny chodníkovými přejezdy; chodník bude k těmto místům
rampově snížen na celou šířku. Snížené obruby pod 8 cm v místě pro přecházení, v místech vjezdů,
budou vymezeny varovným pásem v š. 40 cm za slepecké dlažby v kontrastní barvě.
Stavba chodníku je rozdělena do tří úseků, seky jsou děleny místem pro přecházení, resp.
odbočení vedení trasy chodníku do pruhu zeleně mezi obytným souborem a silnicí III/30428. Délka
navrhovaného chodníku je v 1. úseku je 197 m, v 2. úseku je 128,22 m a v 3. úseku je 169,93 m.
Celková délka navrhovaného chodníku je 495,15 m. Základní šířka chodníku vzhledem ke
stísněným poměrům stávajícího stavu je 1,5 m. Na začátku úseku je navrženo místo pro přecházení
– délka místa pro přecházení je 6,15 m a šířka 3,0 m. V trase prvního úseku je před čp. 12
navrhováno rozšíření chodníku o plochu na kontejnery na separovaný odpad (plocha má rozměry 2
m x 8 m). Na konci je navrženo místo pro přecházení – chodník je převeden na protější stranu
silnice. Délka místa pro přecházení je 5,5 m a šířka 2,0 m. Chodník ke konci úseku je lemován
palisádou pro vyrovnání výškového rozdílu mezi chodníkem a oplocením. Na rubové straně opěrné
zdi bude osazena nopová folie. Výška zdi je max. 0,40 m. Sjezd k rybníku Baba bude zpevněn
štěrkodrtí v tl. 15 cm na délku a šířku 6 m. Poslední úsek je veden podél obytného souboru, kde je
chodník vzdálen 2,0 m od hranic pozemků budoucích rodinných domů. Chodník je přerušen
zklidněnými komunikacemi, na konci obytné zóny bude osazen hmatný pás v šířce 0,4 m.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako 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. 183/2006 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“), oznamuje v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona všem jemu známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož mu jsou poměry staveniště dobře
známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, speciální stavební
úřad upouští od ohledání na místě a ústního jednání podle § 112 odst. 2 stavebního zákona.
Strana - 2/3 -

V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány svá
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do
deseti dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto.
V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může 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 rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly
být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.
Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v kanceláři
speciálního stavebního úřadu v budově Městského úřadu Kostelec nad Orlicí (Dukelských Hrdinů
985, číslo dveří B 101) v době (pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h; úterý a čtvrtek 8:00 h do 14:00
h; pátek 8:00 h do 13:00 h s tím, že doporučujeme v úterý, čtvrtek a pátek se z provozních důvodu a
místních šetření předem telefonicky domluvit). V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního
řádu speciální stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že shromáždil veškeré podklady pro
vydání rozhodnutí, tedy ukončil obstarávání podkladů rozhodnutí. Účastnící řízení mají ve smyslu
§ 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do 3 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro
uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání
rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu
bude ve věci vydáno rozhodnutí.
oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí
Bc. Lucie LÉDROVÁ v.r.

otisk úředního razítka

Příloha:
Zmenšená situace stavby
Výzva k zaplacení správního poplatku (pro žadatele)
Dotčené orgány:

•
•

•
•
•

HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, RYCHNOV N. KN
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát v RK,
Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.
MěÚ Kostelec nad Orlicí, OSO, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
MěÚ Kostelec nad Orlicí, životní prostředí, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, oddělení územní správy nemovitého majetku
Pardubice, Teplého 1899, PARDUBICE

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí a obecního úřadu Bolehošť. 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 speciálnímu stavebnímu úřadu.

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

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

........................................................................................
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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