Městský úřad Kostelec nad Orlicí
stavební úřad – životní prostředí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
_______________________________________________________________________________
č.j. MUKO 23610/2017-L
V Kostelci nad Orlicí, dne 31. ledna 2018
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
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Pan Karel DVOŘÁK, Jasenná 276, JASENNÁ
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
S T A V E B N Í

V Y H L Á Š K A
P O V O L E N Í

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.
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 do 31.12.2017 (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“), projednal
zmíněnou žádost ve stavebním řízení podle § 108 - §115 stavebního zákona a na základě jeho
výsledku vydává dle § 115 stavebního zákona a dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013
Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, toto stavební povolení pro stavbu:

„chodníku – 2. část, Bolehošť“ na poz.č.parc. 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, kterým se tato stavba
p o v o l u j e .
Popis stavby:
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
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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.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
OBEC Bolehošť, IČO 002 74 721, Bolehošť 10, BOLEHOŠŤ
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s územním rozhodnutím o umístění stavby ze dne 26.09.2017 pod
č.j. MÚTý/STAV/2757/2017-4-Rozh-ÚŘUS-Ve (MěÚ Týniště nad Orlicí, obecný stavební úřad),
které nabylo právní moci dne 25.10.2017. Obecný stavební úřad vydal dne 25.10.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2757/2017-6-Dopi-ÚŘUS-Ve souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydání
rozhodnutí o povolení stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena 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.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované autorizovaným technikem pro
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ve smyslu § 159 stavebního zákona panem
Kamilem Hronovským ČKAIT 0601891, která byla ověřena ve stavebním řízení.
4. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 503/2006 Sb., oznámit termín zahájení stavby.
5. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového
řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před
zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2018.
7. Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí,
ODOŽÚ) v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní úřad (MěÚ Kostelec
nad Orlicí, SÚ-ŽP) žádost o stanovení omezení obecného užívání místní komunikace
uzavírkami či objížďkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.
8. K osazení nových dopravních značek je nutné zajistit si od příslušného dopravního úřadu
(MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ) v dostatečném předstihu stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
9. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě
stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabraňující
jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce prováděny ručním
kopáním.
10. O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně informuje osoby, které
mohou být pracemi dotčeny.
11. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
12. 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 údajů, na něm uvedených.
13. 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
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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).
14. 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.
15. Pro stavbu 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 mechanickou pevnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
16. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od
20ºº do 7ºº hodin.
17. Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude
řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými
výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace,
případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
18. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně
předány jejich vlastníkům.
19. 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.
20. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního
zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
21. 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.
22. Dle § 115 stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek
stavby. Bude pouze provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 23).
23. 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,
doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby,
doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, stavební deník, apod.).
24. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření,
souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to z:
• stanovisku Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 05.05.2017 pod č.j. KRPH-41884/ČJ-2017-050706
dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, atd.)
Při výstavbě chodníku zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke
znečištění dotčené silnice vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 SB., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a při umisťování budou dodrženy platné
technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
Pouze u místa pro přecházení na silnici č. III/30428 nebude umístěna dodatková tabulka č. E
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13 pod dopravní značku č. A 12a, neboť výklad dopravní značky je zcela zřejmý a není
potřeba ji doplňovat dodatkovou tabulkou.
Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního
provozu, předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ)
včetně termínu a harmonogramu prací.
•

závazném stanovisku sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany odboru ochrany
územních zájmů ze dne 22.05.2017 pod sp.zn. 4389/62519/2017-8201-OÚZ-PCE
Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložení projektové dokumentace
(situování, výška, rozsah apod.).

•

závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního
odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.05.2017 pod č.j. HSHK-3024-2/2017
K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení / obdobnému
dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární
ochrany.

•

koordinovaném závazném stanovisku (památkový orgán, silniční správní orgán, orgán ochrany
ŽP) ze dne 12.06.2017 pod č.j. OSO 225/2017-9926/2017-lf, MěÚ Kostelec nad Orlicí
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
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.
25. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření
správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření
správců pozemních komunikací to z(e):
• vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
15.04.2017 pod č.j. 589885/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací nebo její ochranné pásmo
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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
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) 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.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.
• stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. ze dne 31.05.2017 pod č.j. POS Li-321/17
Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, Vám vydávám
následující vyjádření:
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1. Pro vlastní realizaci stavby musí byt dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou
součásti platného vyjádření o existenci SEK (589885/17).
2. Obrubník chodníku bude při souběhu vzdálen minimálně 0,3 m od trasy kabelů společnosti
CETIN a.s..
3. Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník
společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
• souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 10.05.2017 pod zn.č. 1092808851
Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém
území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE
33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro
kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po
souhlasu vydaném naší společností.
4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat vypnutí předmětného vedení.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí pří
nedodržení bezpečnostních předpisů.
7. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše
uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody,
které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu. 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.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k
nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
(www.cezdistribuce.cz)
10. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny
na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
11. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí
dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.
• stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 10.05.2017 pod
zn.č. 1092745608
Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „Souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrizačního zařízení“ ze dne 10.05.2017 pod zn.č.
1092808851
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• sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
23.10.2017 pod zn.č. 0100823788
V majetku ČEZ Distribuce a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní síť NN + nadzemní síť NN.
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 je přílohou daného sdělení.
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 činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy
vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení je nutné včas společnosti
ČEZ Distribuce a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň
čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.
• stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 23.05.2017 pod zn.č.
5001504842 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními (STL
plynovod PE d 90, d 63, přípojkami plynu PE d 32)
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu plynárenských zařízení. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní
stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení
staveniště (maringotky, mobilní buňky, atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojky.
Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od
plynovodu dle prostorové normy.
Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení.
Dojde-li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, požadujeme chránit plynovody
před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o
tloušťce min. 3 cm.
Dopravní značení a jiné stavební objekty musí být umístěny od stávajícího plynárenského
zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
V případě vysazování stromů a okrasných dřevit požadujeme dodržet od stávajícího
plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského
zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí
vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. V ochranném pásmu
plynovodu (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle stavebního zákona.
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou
chráněny pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za
vzniklé škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- 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
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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 www. 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.
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.

Strana - 9/16 -

- 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 přípojek (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 RWE kontaktujte prosím RWE GasNet,
s.r.o.. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost
"Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na zákaznické lince
800 11 33 55.
• vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 01.06.2017 pod zn.č. AQUA/665/2017/Lu od
společnosti AQUA SERVIS a.s.
Ve vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti. Pro skutečný průběh
trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení provede společnost (nutno předem
objednat).
Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, které
nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků
V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození
stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.
Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno
min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.
Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 736005.
Veškeré poupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí
být umístěny do nové nivelety povrchu.
Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení
provedených povrchových úprav.
Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního
stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
Odůvodnění:
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.
-

Součásti žádosti je:
projektová dokumentace stavby
územní rozhodnutí o umístění stavby (MěÚ Týniště nad Orlicí, obecný stavební úřad) ze dne
26.09.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2757/2017-4-Rozh-ÚŘUS-Ve
smlouvu o výpůjčce p.č. 1642, 1757/1 (Správa silnic Královéhradeckého kraje)
smlouva o právu provést stavbu na poz.č.parc. 335/1 (Jan Kolowrat-Krakowský)
smlouva o právu provést stavbu na poz.č.parc. st. 193 (Jaroslav Hroch + Jiří Hroch + Jaroslava
Hrochová)
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-

-

-

-

vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
15.04.2017 pod č.j. 589885/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací nebo její ochranné pásmo
stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 31.05.2017 pod č.j. POS Li-321/17
sdělení o existenci komunikačního zařízení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne
15.04.2017 pod zn.č. 0200585568 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační
zařízení
souhlas společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 10.05.2017 pod zn.č. 1092808851
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 10.05.2017 pod
zn.č. 1092745608
sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.10.2017
pod zn.č. 0100823788 s tím, že se v zájmovém nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení typu PODZEMNÍ a NADZEMNÍ SÍŤ NN
stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 23.05.2017 pod zn.č.
5001504842 s tím, že v zájmovém prostoru dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními
vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 01.06.2017 pod zn.č. AQUA/665/2017/Lu od
společnosti AQUA SERVIS a.s.
stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 05.05.2017 pod č.j. KRPH-41884/ČJ-2017-050706
závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ze dne 22.05.2017 pod
sp.zn. 4389/62519/2017-8201-OÚZ-PCE
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního
odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.05.2017 pod č.j. HSHK-3024-2/2017
koordinované závazné stanovisko (památkový orgán, silniční správní orgán, orgán ochrany ŽP)
ze dne 12.06.2017 pod č.j. OSO 225/2017-9926/2017-lf, MěÚ Kostelec nad Orlicí
plán kontrolních prohlídek stavby
seznam sousedních pozemků
plná moc (Obec Bolehošť x Kamil Hronovský)
Dne 27.10.2017 byla žádost doplněna o:
souhlas obecného stavebního úřadu (MěÚ Týniště nad Orlicí) dle § 15 odst. 2 stavebního
zákona s vydání rozhodnutí o povolení stavby uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí, ze dne
25.10.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2757/2017-6-Dopi-ÚŘUS-Ve

Dne 10.11.2017 byla žádost doplněna o originály či ověření fotokopie smluv o právu
provést stavbu.
Speciální stavební úřad prokázal vlastnická práva k dotčeným pozemkům a to výpisy
z katastru nemovitostí:
- poz.č.parc. 826/31 v k.ú. Bolehošť, LV č. 10001, Obec Bolehošť
- poz.č.parc. st. 193 v k.ú. Bolehošť, LV č. 85, Jaroslav Hroch + Jiří Hroch + Jaroslava Hrochová
- poz.č.parc. 342/4 v k.ú. Bolehošť, LV č. 10001, Obec Bolehošť
- poz.č.parc. 335/1 v k.ú. Bolehošť, LV č. 350, Jan Kolowrat-Krakowský
- poz.č.parc. st. 52 v k.ú. Bolehošť, LV č. 284, Vladimír Silný + Alenka Silná
- poz.č.parc. 1757/1 v k.ú. Bolehošť, LV č. 272, Královéhradecký kraj, kde hospodaření se
svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje
- poz.č.parc. 1695 v k.ú. Bolehošť, LV č. 10001, Obec Bolehošť
- poz.č.parc. 1642 v k.ú. Bolehošť, LV č. 272, Královéhradecký kraj, kde hospodaření se
svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje
Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla prokázána výstupy z nahlížení do katastru
nemovitostí (výstupy jsou součástí spisu).
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Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální
stavební úřad opatřením ze dne 06.12.2017 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112
stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že
předložená projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací (viz
odůvodnění územního rozhodnutí), speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry
staveniště a předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby, upustil speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od
ohledání na místě a ústního jednání. Současně stanovil lhůtu pro podání námitek popřípadě důkazů.
V této lhůtě nebyla vznesena žádná námitka či důkaz.
Poučil účastníky řízení, že své námitky či připomínky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska mohou uplatnit do deseti dnů od doručení předmětného oznámení, jinak k nim nebude
přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
-

-

Dále speciální stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že:
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.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné
oznámení o zahájení stavebního řízení a další úkony v řízení doručuje účastníkům řízení (dle § 27
odst. 1 správního řádu) a dotčeným orgánům jednotlivě, a jelikož se jedná o řízení s velkým počtem
účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30
účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto
účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou
vyhláškou).
Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení stavebního řízení včetně situačního
výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad
Orlicí ode dne 07.12.2017 do dne 27.12.2017, Obecního úřadu Bolehošť od dne 10.01.2018 do dne
26.01.2018. Důkazy o vyvěšení a sejmutí jsou součásti spisu.
V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námitky či připomínky účastníků
řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.
Pro území, ve kterém je stavba povolována, byla zpracována územně plánovací
dokumentace Územní plán Bolehošť, vydaný jako opatření obecné povahy č. 1/2015 dne
18.05.2015 s účinností ode dne 03.06.2015, který vymezuje dané území jako zastavěné i zastavitelné
s plochami:
- dopravní infrastruktury, graficky označené DS – silniční
- smíšené obytné, graficky označené SV - venkovské
- zeleň přírodního charakteru, graficky označené ZP,
kde dle regulativů pro tyto plochy je navrhovaná stavba přípustná, neboť se jedná o související
dopravní infrastrukturu.
Soulad s územně plánovací dokumentací byl vyhodnocen i obecným stavebním úřadem MěÚ
Týniště nad Orlicí a to v odůvodnění územního rozhodnutí ze dne 26.09.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2757/2017-4-Rozh-ÚŘUS-Ve. Pro danou stavbu byl dne 25.10.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2757/2017-6-Dopi-ÚŘUS-Ve vydán obecným stavebním úřadem MěÚ Týniště nad
Orlicí souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
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V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady
z pohledu požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby
byla vypracována autorizovanou osobou, panem Kamilem Hronovským ČKAIT 0601891, která
byla ověřena ve stavebním řízení. Posouzením dokumentace podle § 111 stavebního zákona
speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu,
že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací a
odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby, vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění).
Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna
ochrana veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobilou
fyzickou či právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude
speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude
předložen doklad o její způsobilosti.
Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení
okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti
mezi účastníky řízení:
účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník (žadatel) Obec Bolehošť, se sídlem
Bolehošť 10.
účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna,
není-li stavebníkem a touto osobou je Obec Bolehošť, se sídlem Bolehošť 10.
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:
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
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 je:
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)
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 touto osobou
je:
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
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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
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
Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a
připojené podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací (viz výše),
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, a zda jsou v
odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem
Speciální stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby tj. veřejná stavba
sloužící pro bezpečné přecházení chodců.
Speciální stavební úřad zjistil, že:
a) v projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu,
b) projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací
dokumentací i s vydaným územním rozhodnutím ze dne 26.09.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2757/2017-4-Rozh-ÚŘUS-Ve na umístění předmětné stavby, které nabylo
právní moci dne 25.10.2017 – což je patrné z vydaného souhlasu obecného stavebního úřadu ze
dne 25.10.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2757/2017-6-Dopi-ÚŘUS-Ve (MěÚ Týniště nad Orlicí).
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.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
UPOZORNĚNÍ pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode
dne, kdy povolení nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební
úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti
se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy
speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že provedení svého záměru upouští; to
neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
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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 podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. 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

oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí
Bc. Lucie LÉDROVÁ v.r.

Příloha:
1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zasláno stavebníkovi
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vybíraných správními orgány České republiky (v platném znění), stanovený v pol. 18 pod č. 1
písm. f) sazebníků správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, ve
výši 10000,- Kč, který byl zaplacen dne 08.12.2017.
ROZDĚLOVNÍK:
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
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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
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)
Obdrží:
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
Vypraveno dne: 01.02.2018

Toto rozhodnutí 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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