Městský úřad Kostelec nad Orlicí
stavební úřad – životní prostředí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
_______________________________________________________________________________
č.j. MUKO 23794/2017-L
V Kostelci nad Orlicí, dne 15. března 2018
spisová značka: 4072/2017
spisový znak: 325.1
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová
Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
zastoupený na základě plné moci
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice
Ing. Miroslav Řehák (technik přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou)

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 27.10.2017 u zdejšího speciálního
stavebního úřadu žádost o stavební povolení na stavbu „II/305 Borohrádek – hranice okresu
RK-PA“ na poz.č.parc. 573/3 (zahrada), 902/15 (ostatní plocha – silnice), 902/12 (ostatní plocha –
silnice), 908/1 (ostatní plocha – silnice), 902/3 (ostatní plocha – silnice), 902/2 (ostatní plocha –
silnice), 574/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené
nebo upravené), 601 (trvalý travní porost), st. 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 585/1 (lesní
pozemek) v kat. území Borohrádek.
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:

„II/305 Borohrádek – hranice okresu RK-PA“ na poz.č.parc. 573/3 (zahrada),
902/15 (ostatní plocha – silnice), 902/12 (ostatní plocha – silnice), 908/1 (ostatní
plocha – silnice), 902/3 (ostatní plocha – silnice), 902/2 (ostatní plocha – silnice),
574/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku
přirozené nebo upravené), 601 (trvalý travní porost), st. 617 (zastavěná plocha a
nádvoří), 585/1 (lesní pozemek) v kat. území Borohrádek, kterým se tato stavba
p o v o l u j e .
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Popis stavby:
SO 101 Komunikace
Návrh komunikace
Návrh řeší rekonstrukci silnice II/305 se začátkem v křižovatce s ulicí Jiřího z Poděbrad a koncem
úseku na hraně krajů Královehradeckého a Pardubického. Křižovatka je v současnosti rozlehlá,
dopravní proudy zde nejsou směrově vedeny.
Rekonstrukce řeší obnovu vozovky a prostorové uspořádání křižovatky, se snahou o usměrnění
dopravních proudů. Tvar nároží křižovatky je navržen dle vlečných křivek a je nově vyznačen
dopravním stínem.
Délka úseku je cca 750 m. Povrch místní komunikace je asfaltový. Komunikace je navržena jako
obousměrná dvoupruhová místní komunikace. Obnova vozovky je navržena v šířce 6,50 m v místě
mostu je rozšířena na 8,5 m. Budou vybourány konstrukční vrstvy vozovky do potřebné hloubky
pro novou konstrukci. Nová zemní pláň bude zhutněna, v případě nedodržení minimální hodnoty
modulu přetvárnosti na zemní pláni budou provedeny sanace zemní pláně.
Vozovka bude lemována silniční betonovou obrubou (po levé straně ve směre staničení v km od
0,000 - 0,068) 15x25x100, která bude převýšená 0,12 m. Ve vjezdech bude použít nájezdový
betonový obrubník 15x15x100, převýšený o 0,05 m (v situaci je znázorněno, kde budou nájezdové
obrubníky použity) Všechny betonové obrubníky budou osazeny do betonového lože s opěrou z
betonu C20/25 n XF3.
Výškové řešení vychází z konfigurace území, stávajícího stavu a vjezdů k nemovitostem.
Základní šířka jízdního pruhu je 3,00 m a vodící proužek je šířky 0,25 m, což odpovídá kategorii
S7,5.
Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,50 %, v obloucích dostředný sklon.
Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu povrchu vozovky.
Odvodnění pláně tělesa bude řešeno pomocí podélného sklonu. Od km 0,000 - cca 0,068 je po levé
straně osazena obruba a odvodnění povrchu komunikace je řešeno pomocí uličních vpustí. Podél
obruby bude zřízen trativod pro odvodnění pláně komunikace. Vpusti budou přisazeny k silniční
obrubě. Zbylá část komunikace je odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu do přilehlé
zeleně a příkopů. Příkopy budou pročištěny. Příkopy a stávající zatrubněné sjezdy budou
pročištěny.
Napojení na stávající stav
V místě napojení na stávající stav budou nové konstrukce výškově napojeny na stávající stav.
Pracovní spára na začátku a na konci bude přetažena obrusnou vrstvou. V asfaltovém povrch bude v
místě napojení nového povrchu na stávající proříznuta spára v tl. 0,05 m a zalita asfaltovou
modifikovanou zálivkou.
Souhrnný technický popis - přípravné a bourací práce:
Celoplošně bude odfrézována vozovka, seříznuty nezpevněné krajnice. Celá konstrukce vozovky
bude provedena v místě sanace.
Spočívat budou v sejmutí ornice v tl. 0,15 m. Bude odstraněn sloup VO ve stávajícím dopravním
ostrůvku.
SO 201 Most ev.č. 305-013
Souhrnný technický popis - přípravné a bourací práce:
Z mostu a předmostí bude odstraněna stávající konstrukce asfaltobetonové vozovky v předepsaném
rozsahu.
Na mostním objektu a na přilehlých úsecích dojde k odstranění kompletní konstrukce vozovky. Ze
stávajících mostních říms bude odstraněn stávající zádržný systém (zábradlí) v plném rozsahu. Z
mostu budou kompletně odstraněny stávající žb. římsy. V dalším kroku bude provedeno odstranění
betonové vyrovnávací vrstvy z nosné konstrukce, odstranění nadpodporových příčníků a dále pak
bude provedeno obourání mostních křídel ve stanoveném rozsahu. U krajních opěr bude provedeno
obourání lícových i rubových ploch. Zde se uvažuje s odbouráním degradované krycí vrstvy betonu
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do hloubky až 0,10 m s obnažením stávající výztuže. Stávající výztuž nebude v žádném případě
odstraňována či vyřezávána.
Mezi bourací práce je možno i zařadit provedení prostupů nosnou konstrukcí a spodní stavbou za
účelem odvodnění dutin nosníků, provedení prostupů pro osazení odvodňovačů celoplošné izolace
a také provedení prostupů spodní stavbou pro osazení vyústění rubových drenáží.
Součástí bouracích prací je rozebrání stávajícího zpevnění koryta vodního toku z kamenných dlažeb
a z kamenných rovnanin pod mostním objektem a v navazujících úsecích.
Popis prací na mostním objektu ev. č. 305-013
S ohledem na stavebně-technický stav mostu, dále pak s ohledem na závěry diagnostického
průzkumu, s přihlédnutím k poslední hlavní mostní prohlídce (15. 10. 2014; Ing. Pavel Dubrovský)
objekt vykazuje řadu poruch /Jedná se především o poruchy celoplošné izolace na mostě
(především nad krajními nosníky) a dále pak poruchy celoplošné izolace v prostoru krajních opěr.
Mostní objekt vykazuje poruchy i na spodní stavbě v důsledku průsaku vody z nosné konstrukce./.
Vzhledem k charakteru poruch je navržena kompletní rekonstrukce mostního objektu v daném
rozsahu.
Dle provedených zjištění není mostní objekt využíván k převedení žádných inženýrských sítí. V
těsné blízkosti mostního objektu se nachází podzemní potrubí vodovodní řádu. V předstihu zahájení
realizace stavby budou provedeny kopané sondy za účelem stanovení přesné polohy a stanovení
případné ochrany potrubí vodovodního řádu (vpravo podél mostu) po dobu realizace opravy mostu.
Vzhledem k předpokládanému rozsahu opravných prací na mostě je nutné provedení kompletního
odstranění vozovkového souvrství vč. ochranné a podkladní spádové betonové vrstvy a celoplošné
izolace. Na celoplošné izolaci je provedena ochranná vrstva z betonové mazaniny. Tato vrstva je s
vysokou pravděpodobností vysoce degradována a dochází k jejímu plošnému rozpadu.
Rekonstrukce mostu tedy zahrnuje úpravu vozovky ve stanoveném rozsahu s napojením na obě
předmostí. Na předmostích dochází k napojení na stavební objekt „Komunikace". Ve stanoveném
rozsahu se předpokládá frézování asfaltobetonového krytu vozovky. V plném rozsahu bude
provedeno odstranění konstrukce vozovky z mostu a částečně z obou předmostí. Vzhledem ke stavu
mostního vybavení (zábradlí, římsy) bude mostní svršek a mostního vybavení odstraněno v plném
rozsahu. V plném rozsahu bude odstraněna stávající hydroizolace a vyrovnávací žb. monolitická
vrstva vč. nadpodporových příčníků s obnažením kotevních oblastí jednotlivých nosníků. Dále pak
na rubu konstrukce opěr bude provedeno obourání křídel ve stanoveném rozsahu. Na čelech a
bocích nosné konstrukce budou obnaženy kotvy podélného a příčného předpjetí. Na obnažené
nosné konstrukci bude proveden doplňkový diagnostický průzkum mimo jiné zaměřený i na
celkový stav prefabrikované nosné konstrukce a dále pak se zaměřením na stav předpínací výztuže.
Výsledkem doplňkového průzkumu bude rozhodnutí o provedení reinjektážních prací kanálků
podélného a příčného předpjetí. V této fázi se předpokládá, že reinjektáže kabelových kanálků
podélného i příčného předpjetí bude nutné provést.
Na obnaženém povrchu nosné konstrukce bude provedena nová žb. monolitická vyrovnávací a
spádová vrstva z betonu C30/37-XF2,XD1 vyztužená betonářskou výztuží B500B - 10505®.
Vyrovnávací a spádová vrstva bude provedena v předepsaném tvaru s přetažením na čela nosné
konstrukce do nadpodporových příčníků provedených z betonu C30/37-XF2,XD1 vyztužené
betonářskou výztuží B500B - 10505®. Vyrovnávací vrstva bude kotvena pomocí vlepované
výztuže do stávající nosné konstrukce. Tvar vyrovnávací železobetonové vrstvy bude upraven dle
požadavku PD s ohledem na odvodnění mostu a dále s ohledem na realizaci opravy mostu
technologií po polovinách. Vyrovnávací betonová vrstva bude vytvarována tak, že se v jejím
povrchu vytvořila podélná úžlabí, do kterých budou následně v předepsaných polohách osazeny
odvodňovače celoplošné izolace s vyústěním pod podhledem nosné konstrukce do koryta vodního
toku. Na okrajích (vpravo a vlevo) bude proveden detail okraje nosné konstrukce dle detailu
uvedeného ve výkresové části PD. Vodorovná nosná konstrukce bude v plném rozsahu sanována.
Vzhledem k závěrům diagnostického průzkumu mostního objektu bude nutné provedení ubourání
lícových ploch krajních opěr do předepsané hloubky (předpoklad cca 0,10 m). Po provedení
ubourání a očistění (tlakovou vodou) bude proveden doplňkový diagnostický průzkum spodní
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stavby. V případě, že zde budou zastiženy trhliny ve spodní stavbě, budou tyto Injektovány
sllově-spojující injektážní maltou. Z líce krajních opěr bude provedena žb. monolitická
dobetonávka z betonu C30/37- XF2,XD1 vyztuženého betonářskou výztuží B500B - 10505® a
KARI-sítěmi. Na konstrukci stávající spodní stavby bude provedeno obnova žb. monolitických
křídel z betonu C30/37-XF2,XD1 vyztuženého betonářskou výztuží B500B - 10505® do
projektovaného tvaru s plynulým napojeni na vyrovnávací a spádovou vrstvu na mostě.
Hydroizolační souvrství (celoplošná izolace) z vyrovnávací a spádové vrstvy bude přetažena přes
nadpodporové příčníky a rub spodní stavby až do konstrukce rubové drenáže. Rubové drenáže
budou provedeny z drenážních trub (kruhová tuhost potrubí minimálně SN8) min. DN150
obetonovaných mezerovitým betonem. Vyústění rubové drenáže bude provedeno skrz opěry s
vyústěním do nových betonových skluzů pod mostem s plynulým napojením na koryto vodního
toku.
Na mostním objektu jsou navržené žb. monolitické římsy z betonu C30/37-XF4,XD3 vyztužených
betonářskou výztuží B500B - 10505®. Římsy jsou navrženy celkové šířky 0,80 m. Konstrukce říms
bude kotvena do vyrovnávací vrstvy popř. až do nosné konstrukce a do konstrukce spodní stavby
pomocí ocelových vlepovaných kotev. Tvar říms bude ze strany přilehlé k vozovce opatřen
tvarovaným odrazným obrubníkem s úklonem 5:1 a se zkosením hrany 30/30 mm s výškou nad
přilehlou vozovkou 0,15 m. Na vnější straně chodníků bude vytvořen půdorysný přesah přes okraj
nosné konstrukce s proměnnou hodnotou vyložení. Výška převislé části chodníku bude 0,55 m.
Povrch říms bude proveden se sklonem povrchu 4,0% směrem do vozovky. Do každé z říms bude
do převislé části uložena jedna plastová chránička (1xDN75). Na římsách bude osazeno ocelové
mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní a s madlem s minimální zádržností H2. Svodidlo bude
navazovat na silniční svodidla na předmostích objektu. Za mostem vlevo bude provedeno atypické
ukončení svodidla z důvodu zásahu do stávajícího hospodářského sjezdu, který je nutné zachovat.
Na římsy bude navazovat rampové napojení říms vytvořené z kamenné dlažby osazené betonového
lože a s ohraničením betonovými silničními obrubníky. Vlevo za mostem se nachází stávající
hospodářský sjezd. Součástí sjezdu je zatrubnění příkopu pod hospodářským sjezdem. Tento sjezd
bude obnoven a zatrubnění bude také obnoveno v plném rozsahu.
V rámci opravy mostu bude provedena obnova přechodových oblastí dle požadavku ČSN 73 6244
(Přechody mostů pozemních komunikací). Přechodová oblast bude provedena s přechodovým
klínem z mezerovitého betonu.
Nová konstrukce vozovky na mostě je navržena jako asfaltobetonová trojvrstvá s ochrannou
vrstvou Izolace z litého asfaltu.
Odvodňovací systém mostního objektu lze rozdělit na odvodnění povrchu vozovky, na odvodnění
povrchu celoplošné izolace a odvodnění rubu spodní stavby. Odvodnění celoplošné izolace bude
zajištěno pomocí drenážních proužků do odvodňovačů celoplošné izolace a do přechodových
oblastí. Tyto prvky odvodnění budou provedeny z drenážního plastbetonu. Drenážní proužky a
drenážní žebro budou provedeny na tloušťku ochranné vrstvy izolace. Odvodňovače celoplošné
izolace budou vyústěny pod podhled nosné konstrukce do volného terénu. Povrch vozovky na
mostě bude odvodněn pomocí příčného a podélného sklonu vozovky do podélného odvodňovacího
proužku umístěného vlevo podél odrazné hrany římsy. Odvodňovací proužek bude proveden z
litého asfaltu š. 0,50 m a bude vyústěn do betonového skluzu s napojením na patní levostranný
příkop vyústěný přímo do koryta vodního toku.
V konstrukci vozovky nad krajními opěrami bude proveden mostní dilatační závěr a to formou
vytvoření dilatačních spár s proříznutím konstrukce vozovky a zálivkou typu EMZ. Nad spárou
mezi okrajem nosné konstrukce a spodní stavbou bude v konstrukci římsy vytvořena dilatační spára
s vloženým kotveným dilatačním a těsnícím profilem.
V prostoru pod mostem a částečně v navazujících úsecích koryta vodního toku bude provedena
obnova zpevnění koryta vodního toku ve stanoveném rozsahu. Zpevnění bude provedeno z
kamenné dlažby provedené do betonového lože a z těžké kamenné rovnaniny. Stávající zpevnění
břehových partií pod mostem je již na hranici své životnosti, proto bude kompletně rozebráno a
obnoveno. Dle závěrů jednání bude provedeno zpevnění kynety z kamenné dlažby osazené do
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betonového lože. Bermy budou v prostoru okolo spodní stavby zpevněny z těžké kamenné
rovnaniny s vyklínováním. Veškeré kamenné dlažby budou provedeny s hrubým spárováním
zahloubeným oproti novému povrchu dlažby alespoň o 20 mm. Kamenné dlažby v korytě vodního
toku budou na vtokové a výtokové straně zajištěny betonovými příčnými prahy. Ostatní okraje
kamenných dlažeb budou zajištěny betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového
lože. Těžké kamenné rovnaniny budou na svém obvodu zajištěny betonovými silničními obrubníky
osazenými do betonového lože. Dále pak v patách kamenných dlažeb budou provedeny betonové
stabilizační patky.
Předpokládá se, že oprava mostu bude provedena ve dvou základních fází.
V první fázi proběhne oprava levé poloviny mostu, doprava bude převedena přes pravou
polovinu mostu.
V druhé fázi bude provedena oprava pravé části mostu a doprava bude převedena po levé části
mostu.
Přes prostor staveniště bude provoz převeden jedním jízdním pruhem minimální š. 3,25 m.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
zastoupený na základě plné moci
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena na pozemcích parc.č. 573/3 (zahrada), 902/15 (ostatní plocha – silnice),
902/12 (ostatní plocha – silnice), 908/1 (ostatní plocha – silnice), 902/3 (ostatní plocha – silnice),
902/2 (ostatní plocha – silnice), 574/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 965/2 (vodní plocha – koryto
vodního toku přirozené nebo upravené), 601 (trvalý travní porost), st. 617 (zastavěná plocha a
nádvoří), 585/1 (lesní pozemek) v kat. území Borohrádek.
2. Stavba SO 101 Komunikace bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ve smyslu § 159 stavebního zákona panem Ing.
Petrem Hájkem ČKAIT 0009661, která byla ověřena ve stavebním řízení.
3. Stavba SO 201 Most ev.č. 305-013 bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované
autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce ve smyslu § 159 stavebního zákona
panem Ing. Janem Bursou ČKAIT 0601653, 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 31.12.2019.
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.
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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
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:
• závazném stanovisku (orgán ochrany ŽP MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 12.07.2017 pod č.j.
SÚŽP 292/2017-13494/17-kd:
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Jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 9 a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že záměr je dle tohoto zákona možný a
nemáme k němu připomínek. Dále uvádíme, že při rekonstrukci, nesmí docházet
ke znečišťování vodního toku, např. stavebním materiálem.
Jako orgán ochrany přírody věcně příslušný dle § 65 a § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) po posouzení
předloženého záměru spočívající v rekonstrukci stávajícího mostu včetně obnovy zpevnění
koryta vodního toku a zpevnění břehových partií uvádíme, že stavební práce nebudou mít
negativní vliv na ekologicko-stabilizační funkci vodního toku jako významného krajinného
prvku (VKP) a proto není třeba vydávat závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 ZOPK
k zásahu do VKP.
Jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm.
c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (lesní zákon), vydáváme dle § 14 odst. 2 lesního zákona, společnosti
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové souhlas
se stavbou „II/305 Borohrádek – hranice okresu RK - PA“, kterou mají být dotčeny
pozemky do vzdálenosti 50 m od lesa p.č. 602/1 (38 m), 585/1 (3m) a 385/2 (31m) v k.ú.
Borohrádek. K dotčení lesních pozemků nedojde.
Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) a § 79
odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
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 č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou
archivovány pro případnou kontrolu.
•

závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního
odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 03.07.2017 pod č.j. HSHK-3977-2/2017
K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné
stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

•

stanovisku Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 26.06.2017 pod č.j. KRPH-56885/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 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6201
Projektování mostních objektů, atd.)
Při opravě mostu zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování
dotčené silnice vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně
inženýrského opatření (umístění PDZ a SSZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

•

závazném stanovisku sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany odboru ochrany
územních zájmů ze dne 23.06.2017 pod sp.zn. 5897/63577/2017-8201-OÚZ-PCE
Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložení projektové dokumentace
(situování, výška, rozsah apod.).

•

odborném souhlasném stanovisku agentury logistiky Regionálního střediska vojenské dopravy
Hradec Králové ze dne 15.06.2017 pod č.j. MO 121692/2017-5512HK
Při uzavírce silnice požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně
tři týdny předem včetně objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

•

stanovisko správce povodí, Povodí Labe, státního podniku, ze dne 12.09.2017 pod č.j.
PVZ/17/34521/Ka/0
Opravou mostu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu pod mostem
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•

stanovisku Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.08.2017 pod č.j. KRPH-74025/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 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN
73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP
133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.)
Uplatňujeme tyto připomínky k zapracování do dokumentace:
dopravní značku č. P 4 s dodatkovou tabulkou č. E 2b je nutno přesunout blíže ke křižovatce
se silnicí č. I/36 – umisťuje se do vzdálenosti 25 metrů před křižovatkou
dopravní značku č. B 16 umístěnou před křižovatkou se silnicí č I/36 je nutno doplnit o
dodatkovou tabulku č. E 7b (šipka vpravo)
vodorovné dopravní značení č. V 4 na silnici č. II/305 bude provedeno v šíři 0,125 m
z důvodu sjednocení vodících čar v okrese
v místech vyústění viditelně využívaných účelových komunikací (polní, lesní cesty) by bylo
vhodné doplnit směrové sloupky č. Z 11g
Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně
inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací).

•

koordinovaném závazném stanovisku (památkový orgán, silniční správní orgán, orgán ochrany
ŽP) ze dne 06.09.2017 pod č.j. OSO 225/2017-18012/2017-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:
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).
Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny
před termínem.
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.
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.

a)

b)
c)

d)

dle § 47 odst. 1 a § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (v platném znění)
Jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (lesní zákon), vydáváme dle § 14 odst. 2 lesního zákona, Královehradeckému kraji,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové souhlas se stavbou „II/305 Borohrádek –
hranice okresu RK - PA“, kterou mají být dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od lesa p.č.
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-

602/1 (30 m), 602/2 (20 m), 585/1 (0 m), 585/2 (30 m), 903 (2 m), 585/4 (2m), 586 (2 m) a
593/1 (2 m) v k.ú. Borohrádek. Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
Vzhledem ke skutečnosti, že všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být
obhospodařovány podle lesního zákona a jejich využití k jiným účelům je zakázáno, je (dle
ustanovení § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 lesního zákona), před realizací akce v případě, že dojde k
dotčení lesního pozemku stavbou (viz. poz. p.č. 585/1 v k.ú. Borohrádek), nutno požádat o
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa .
O odnětí PUPFL do výměry 1 ha rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 48 odst. 1 písm. d) lesního
zákona). Tímto je Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí. Žádost o odnětí podává dle
ustanovení § 16 odst. 1 lesního zákona ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít. Veškeré náležitosti, které
musí žádost obsahovat, řeší vyhláška ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., ze dne 18. 3. 1996 v § 1. Jestliže
k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je
omezeno, je třeba stavebního povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich
odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci (§ 16 odst. 3 lesního zákona),

-

Na lesní pozemky nebude ukládán stavební, výkopový ani jiný materiál, a to ani
na přechodnou dobu.
Do lesních porostů nebude, v souvislosti s realizací předmětné akce, vjížděno motorovými
vozidly a nedojde k narušení půdního krytu.
Při realizaci akce nedojde k žádnému poškození nadzemních, ani podzemních částí lesního
porostu.
V ochranném pásmu lesa nebudou rozdělávány otevřené ohně.

dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. n) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) uvádíme:
1. K předloženému záměru je třeba souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 1 zákona o
ochraně ZPF.
Dle § 149 zákona čís. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je souhlas
závazným stanoviskem a je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle
zvláštních předpisů.
Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF včetně náležitostí uvedených v § 9 odst. 6 zákona o
ochraně ZPF, se podává na Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí.
2. Ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF, k nezemědělským účelům po dobu
kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, není
třeba souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.
3. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy je investor povinen písemně
oznámit nejméně 15 dní předem příslušnému orgánu ochrany ZPF na Městském úřadu
Kostelec nad Orlicí.
dle § 65 a § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
upozorňujeme investora na zákonnou povinnost ochrany dřevin před jejich
poškozováním dle § 7 ost. 1 ZOPK a doporučujeme stavební práce provádět v souladu ČSN 83
9061_Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.
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 příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) a § 79
odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 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
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro
případnou kontrolu.
•

závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního
odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.08.2017 pod č.j. HSHK-5060-2/2017
K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné
stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
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•

závazném stanovisku Drážního úřadu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy železniční
tratě Choceň – Týniště nad Orlicí v km 15,780 v minimální vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje
Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
Stavba bude proveden podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat
s Drážním úřadem.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

•

odborném souhlasném stanovisku agentury logistiky Regionálního střediska vojenské dopravy
Hradec Králové ze dne 13.09.2017 pod č.j. MO 186700/2017-5512HK
Při uzavírce silnice požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně
tři týdny předem včetně objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

•

závazném stanovisku sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany odboru ochrany
územních zájmů ze dne 03.10.2017 pod sp.zn. 9164/65557/2017-8201-OÚZ-PCE
Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložení projektové dokumentace
(situování, výška, rozsah apod.).

•

souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 07.11.2017 pod č.j. SÚŽP
4229/2017-21340/17-lc:
Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF se uděluje souhlas k trvalému odnětí
půdy ze ZPF.
V souladu s ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o ochraně ZPF, uděluje výjimku
z povinnosti provést skrývku kulturních vrstev půdy, neboť se jedná o stavební úpravy
na stávající pozemní komunikaci. V místě oprav se nenachází žádné kulturní vrstvy půdy.
Odvody za trvale odňatou půdu se nestanovují ve smyslu ust. § 11a odst. 1 písm. b)
zákona o ochraně ZPF pro stavby silnic včetně jejich součástí a příslušenství.

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 společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 12.07.2017 pod zn.č.
AQUA/978/2017/Lu:
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).
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.
Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení
provedených úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném
pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS a.s. v Borohrádku na tel.
494 381 424 nebo 602 939 554. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu
kanalizace nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS a.s. – kanalizace p. Bc. Petříka na
tel. 602 963 951.
Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 736005.
Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být
umístěny do nové nivelety povrchu.
• vyjádření Města Borohrádek ze dne 12.07.2017 pod č.j. 579/2017/MUBK/Mach:
Upozorňujeme na blízkost jímacích vrtů a čerpací stanice pitné vody pro Borohrádek a
požadujeme, aby na tuto skutečnost byl brán zřetel při realizaci stavby.
• Stanovisko státního podniku Lesy České republiky s.p., správy toků – oblast povodí Labe, jakožto
správci Velinského potoka (IDVT 10101559) ze dne 16.06.2017 pod č.j. LCR953/002761/2017
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Dle předložené dokumentace bude rekonstrukcí objektu mostu ev.č. 305/013 dotčen
pozemek p.č. 965/2 v k.ú. Borohrádek s právem hospodaření s majetkem státu pro LČR.
Z tohoto důvodu bude uzavřena nejpozději do doby vydání stavebního povolení smlouva o
smlouvě budoucí kupní. Návrh smlouvy připraví k podpisu paní Odvárková tel. 606081096
po Vašem vyzvání na e-mail: renata.odvarkova@lesycr.cz. Do kolaudace bude uzavřena
smlouva kupní.
Před stavbou bude uzavřena nájemní smlouva pro případné užití pozemků s právem
hospodaření pro LČR (paní Odvárková – tel. 606081096) pro pohyb stavební techniky po
pozemcích LČR.
Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou
ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
Na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být
splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
• vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Hradec Králové, ze dne 07.09.2017 pod zn.č.
ŘSD/2809/37000/2017/Ma
Požadujeme dodržet následující podmínky:
Výše uvedená stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace č.zak,
17-052-03 z 8/2017, kterou vypracoval odpovědný projektant Ing. Mariin Mojžíš,
M - Projekce s.r.o. Resslova 953/15, 500 02 Hradec Králové.
Konstrukční vrstvy dopravního napojení musí být dle platných TP pro silnice I. tříd.
Bude zajištěn dostatečný rozhled při výjezdu na silnici I/36.
Stávající asfaltový koberec bude zaříznut do pravidelného obrazce. Spára bude ošetřena
pružnou asfaltovou zálivkou.
Při stavební úpravě napojení na silnicí I/36 nesmí dojít k narušení odtokových poměrů výše
uvedené komunikace a ke svedení povrchových vod na komunikaci I/36.
Dopravní omezení a dopravní značení bude odsouhlaseno Policií ČR DI v Rychnově nad
Kněžnou a budou plně respektována všechna jejich vydaná vyjádření k výše uvedené akci.
Stanovení dopravního značení pro silnice I. tříd vydává Krajský úřad Královéhradeckého
kraje.
Při budování a vlastním využíváni dopravního napojení ze silnice I. třídy nesmí dojít k
ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke znečišťování komunikace.
Pokud dojde k záboru komunikace pro umístění dopravního značení či mechanizace, uzavře
zhotovitel s naší organizací před zahájením stavebních prací Smlouvu o pronájmu stavby
silnice I. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů). V žádosti o uzavření smlouvy uvede zhotovitel termín provádění stavebních prací
a zábor silničního pozemku komunikace I/36 v m2.
Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikace a dotčený
úsek komunikace bude protokolárně předán ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.
Po celou dobu provádění stavebních prací až do předání odpovídá stavebník za bezpečnost
sjízdnosti.
Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení (i příp. objížďka) a
nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
Povolení ke stavební úpravě dopravního připojení vydává Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové.
Mezi investorem a vlastníkem pozemku p.č. 903/1 v k.ú. Borohrádek, bude uzavřena
Smlouva o právu provést stavbu.
• vyjádření společnosti Lesy ČR s.p., Lesní správa Choceň ze dne 21.08.2017 pod č.j.
LCR164/001752/2017
nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na dotčený pozemek
na dotčený pozemek nebude odkládán žádný stavební ani jiný materiál
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při vlastních pracích s akcí spojených, nedojde k poškození stromů stojících na předmětném
pozemku, jeho kořenových náběhů a ani k jiným škodám
případné škody na pozemku budou plně hrazeny investorem akce
umístění stavby minimálně 25 m od okraje lesního pozemku
konečné stanovisko k dotčení ochranného pásma lesního pozemku vydá příslušný orgán
státní správy lesů, MěÚ Kostelec nad Orlicí
• vyjádření společnosti Lesy České republiky s.p., správy toků – oblast povodí Labe, jakožto
správci toku IDVT 10101559 ze dne 20.09.2017 pod č.j. LCR953/003837/2017
Souhlasíme s navrženým technickým řešením a stavbou dle předložené projektové
dokumentace.
Stavba mostu se dotýká naší stavby ev.č. 920509 – po rekonstrukci mostu bude stavba
v našem vlastnictví uvedena do původního stavu.
Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
Bude zachován průtočný profil stávajících parametrů, případě kapacitnější.
Stavba zůstane v majetku jejího investora, LČR s.p. nenesou odpovědnost za poškození
stavby působením klimatických a jiných činitelů.
Po provedení stavby bude přizván správce toků k odsouhlasení provedených prací.
• souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ke stavebnímu řízení
ze dne 08.09.2017 pod č.j. 19528/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu
dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
V předstihu před zahájením stavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad
stavbami v ORD vedoucího PS PS Týniště nad Orlici p. Bezdíčka tel. 972 342 955, 602 471
841.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení SŽDC.
Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem
provozu dráhy.
Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být
provedeny z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozívním
účinkům bludných proudů.
Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to
ještě před zahájením prací
Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného
stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně
závazné, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.
• souhrnném stanovisku ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení
v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC ze dne 09.05.2017 pod zn.č. 5121/2017-0:
V zájmovém území je vedena trasa kabelu DK26 (viz kabelový list).
Kabelovou trasu zpracujte do projektu a předložte k vyjádření.
V případě jakékoli kolize s kabely ve správce ČD-Telematika a.s. projednejte způsob
ochrany popř. přeložky s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová (Vlastimil Dlouhý, tel.
602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz)
• vyjádření Města Borohrádek ze dne 28.08.2017 pod č.j. 683/2017/MUBK/Mach:
V návaznosti na tuto stavbu by město realizovalo stavbu chodníku po levé straně silnice ve
směru na Horní Jelení, na pozemku p.č. 902/15 v úseku od křižovatky se silnicí I. třídy po
hranici s pozemkem p.č. 902/12. Pro přechod silnice I. třídy požadujeme na základě zvážení
rozhledových poměrů vymezit místo pro přecházení.
Současně se stavbou chodníku město plánuje prodloužení sítě veřejného osvětlení. Stávající
sloup veřejného osvětlení bude ze stávající křižovatky demontován. Požadujeme připravit
chráničky pod komunikaci pro napojení přemístěného sloupu.
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V souvislosti se sanací stávajícího travnatého ostrůvku v křižovatce silnic provede
(protlakem) majitel vodovodu – Svazek obcí Tichá Orlice výměnu vodovodního potrubí
vedeného v silnici II/305 pod silnicí I. třídy směrem do boční ulice Jiřího z Poděbrad.
Při provádění stavby požadujeme umožnit přístup do nemovitostí sousedících se stavbou.
• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 22.05.2017 pod zn.č.
AQUA/614/2017/Lu
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. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod
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 telefonicky nejméně deset dní
předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze
objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz)
upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační
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 či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev
umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů 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 umístění nových inženýrských sítí 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. 728 436 453
v případe úpravy povrchu terénu musí být veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové
poklopy včetně výšek zemních souprav a poklopy kanalizačních šachet umístěny do nové
nivelety terénu
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 plynulé
provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a
provádění 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
Doporučujeme výměnu stávajícího vodovodu Js 80 LT za nový vodovodní řad z potrubí
PE D 100.
Výstavbou nového povrchu komunikace bez provedení našich doporučení se vystavujete riziku,
že v případě havárií, poruch či nutných oprav budou tyto nové povrchy porušeny!
• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 08.09.2017 pod zn.č.
AQUA/1339/2017/Lu:
S takto navrženou projektovou dokumentací pro DSP+PDSP souhlasíme za následujících
podmínek, které musí být splněny:
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. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod
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 telefonicky nejméně deset dní
předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze
objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz)
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upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační
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 či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev
umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů 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 umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005
v případě úpravy povrchu terénu musí být veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové
poklopy včetně výšek zemních souprav a poklopy kanalizačních šachet umístěny do nové
nivelety terénu
Doporučujeme výměnu stávajícího vodovodu Js 80 LT za nový vodovodní řad z potrubí
PE D 100.
V případě výměny vodovodu požadujeme přizvat ke kontrole uložení nového vodovodního
potrubí, připojení či odpojení vodovodu naše techniky středisko Borohrádek tel. 494 381 424;
602 963 951.
Výstavbou nového povrchu komunikace bez provedení našich doporučení se vystavujete riziku,
že v případě havárií, poruch či nutných oprav budou tyto nové povrchy porušeny!
Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se
zněním platného stavebního zákona.
• doplnění vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 08.09.2017
pod zn.č. AQUA/1339/2017/Lu:
Souhlasíme s navrženým technickým řešením odvodnění silnice II/305, kde nebudou zřízeny
nové uliční vpusti.
Budou využity stávající uliční vpusti posunuté do nové polohy. Místo vyústění do kanalizace
zůstane zachováno.
Před záhozem místa propojení přípojky z UV do stávající kanalizace je nutné přizvat ke
kontrole uložení a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petříka (tel. 728 154 733), který
protokolem odsouhlasí vlastní napojení.
• vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace a.s. ze dne 02.05.2017
pod zn.č. UPTS/OS/168913/2017:
Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby DOJDE ke styku s podzemním
telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.
Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto
podmínek:
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační
vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101 odst. 2 zákona
č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby
nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:
nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení
o zahájení prací bude zasláno elektronickou poštou na e-mailovou adresu:
ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz.
V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací“
Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s.
na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum
jeho vydání.
před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a
zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní
předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Ing. Marek Vitula tel. 603
855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
(zařízení).
Strana - 14/34 -

upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech
směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti,
nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené
trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky
apod.).
po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného
poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a
to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty
apod.).
nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování
zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti
poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala
pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k
provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízeni) viditelně
poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke
kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.
zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními
(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení)
a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení
(zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
při kříženi komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonová žlaby) s přesahem
1 m na každou stranu komunikace.
bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod
telekomunikačním vedením (zařízením).
písemně ohlásíte ukončení prací organizací, která vydala toto vyjádření.
pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné
plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické
zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního
polohopisu.
U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými
plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých
Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí
Českých Radiokomunikací.
Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., neboje překládat,
je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce
objednat.
Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101
zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.
Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se
stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo
prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České
Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a
zařízení.
Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251
004470, fax. 251 004480 s nepřetržitou službou.
• vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace a.s. ze dne 17.08.2017
pod zn.č. UPTS/OS/175888/2017:
Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby D O J D E ke styku s podzemním
telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.
Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto
podmínek:
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Při provádění zemních nebo jiných práci, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační
vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101 odst. 2 zákona
č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby
nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:
nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení
o
zahájení
prací
bude
zasláno
el.
poštou
na
e-mailovou
adresu:
ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz.
V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací“.
Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s.
na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum
jeho vydání.
před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a
zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní
předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Ing. Marek Vitula tel. 603
855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
(zařízení).
upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech
směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti,
nepoužívali zde nevhodná nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené
trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky
apod.).
po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného
poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a
to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty
apod.).
nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování
zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti
poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala
pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k
provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně
poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke
kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.
zajistíte, aby při kříženi nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními
(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení)
a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení
(zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem
1 m na každou stranu komunikace.
bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod
telekomunikačním vedením (zařízením).
písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné
plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické
zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního
polohopisu.
U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými
plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých
Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. ochrany sítí
Českých Radiokomunikací.
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Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat,
je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce
objednat.
Upozorňujeme, že nedodrženi těchto podmínek je porušením právní povinností podle § 101
zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.
Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se
stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo
prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České
Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a
zařízení.
Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom:
tel. 251 004470, fax.251 004480 s nepřetržitou službou.
• stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 30.08.2017 pod zn.č.
5001561855 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními (STL
plynovod PE d 50, přípojkou plynu PE d 32)
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném
pásmu plynárenských zařízení.
V případě křížení a souběhu inženýrských sítí musí být dodrženy minimální odstupové
vzdálenosti do 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.
Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, atd.) přímo nad
potrubím.
Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet
stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové niveletě nedostatečné krytí menší jak 1 m
v pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m bude nutné provést přeložku těchto
plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a
č. 670/2004 Sb. jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí
vytyčena 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.
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
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
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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.
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 GasNet s.r.o. je třeba dále projednat
smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese
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www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy
plynárenských zařízení", případně na zákaznické lince 800 11 33 55.
• sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
22.04.2017 pod zn.č. 0100733301
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 ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 11.08.2017 pod
zn.č. 1094074172
V blízkosti Vašeho zájmového území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí v majetku
naší společnosti. Toto zařízení distribuční soustavy není ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000
Sb., chráněno ochrannými pásmy. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce
v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3202, nesmí být
narušena stabilita podpěr stávajícího vrchního vedení NN a nesmí být zamezen přístup
k energetickému zařízení pro jeho provozování a údržbu.
• vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
22.04.2017 pod č.j. 595210/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací nebo její ochranné pásmo
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.
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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 17.08.2017 pod č.j. POS Li-498/17
Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, Vám vydávám
následující vyjádření:
1. Pro vlastní realizaci stavby musí byt dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou
součásti platného vyjádření o existenci SEK (595210/17).
2. Stávající kabel společnosti CETIN a.s. vedoucí přes rozšiřovanou křižovatku s I/36 bude
vytýčen. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelu. Přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabel před uložením do chrániček
zahloubit. Kabel bude pod křižovatkou uložen do nových dělených chrániček. Chráničku
tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce KOPOS Kolín a.s., min. průměr chráničky je
110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Nad chráničkami bude položena
výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením
kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) spol. CETIN a.s. ke
kontrole.
3. Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat
prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě, Akademika Bedrny
365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v
technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými
směrnicemi č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
4. Součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole
SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště
DLSS Hradec Králové.
Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního
stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.
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Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
Odůvodnění:
Výše uvedený zmocněnec žadatele podal dne 27.10.2017 u zdejšího speciálního
stavebního úřadu žádost o stavební povolení na stavbu „II/305 Borohrádek – hranice okresu
RK-PA“ na poz.č.parc. 573/3 (zahrada), 902/15 (ostatní plocha – silnice), 902/12 (ostatní plocha –
silnice), 908/1 (ostatní plocha – silnice), 902/3 (ostatní plocha – silnice), 902/2 (ostatní plocha –
silnice), 574/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené
nebo upravené), 601 (trvalý travní porost), st. 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 585/1 (lesní
pozemek) v kat. území Borohrádek.
-

Součásti žádosti je:
projektová dokumentace stavby SO 101
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Pardubice ze dne 12.10.2017 pod č.j.
006195/38200/3/Čž/2017
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Hradec Králové ze dne 07.09.2017 pod č.j.
ŘSD/2809/37000/2017/Ma
vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., ze dne 01.09.2017 pod č.j.
SSKHK/SS/6889/2017-Ho
stanovisko správce povodí, Povodí Labe s.p. ze dne 12.09.2017 pod č.j. PVZ/17/34521/Ka/0
vyjádření státního podniku Lesy ČR s.p., lesní správa Choceň ze dne 21.08.2017 pod č.j.
LCR164/001752/2017
stanovisko státního podniku Lesy ČR s.p., správy toků – oblast povodí Labe ze dne 20.09.2017
pod č.j. LCR953/003837/2017
vyjádření Muzea a galerie Orlických hor ze dne 19.09.2017 pod č.j. MGOH 690/2017
vyjádření Krajského úřadu KH Kraje, odboru dopravy, oddělení dopravní obslužnosti ze dne
05.10.2017 pod č.j. 392/ODO/2017
stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.08.2017 pod č.j. KRPH-74025/ČJ-2017-050706
souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 14.08.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2847/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
koordinované závazné stanovisko (památkový orgán, silniční správní orgán, orgán ochrany ŽP)
ze dne 06.09.2017 pod č.j. OSO 225/2017-18012/2017-lf, MěÚ Kostelec nad Orlicí
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního
odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.08.2017 pod č.j. HSHK-5060-2/2017
stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územního pracoviště Rychnov
nad Kněžnou ze dne 19.09.2017 pod č.j. KHSHK 27611/2017/HOK.RK/Li
souhlas Drážního úřadu ke zřízení stavby ze dne 22.09.2017 pod zn.č. MP-SOP1956/7-Bn
DUCR-54870/17/Bn
souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., k existenci sítí ze dne 23.05.2017
pod č.j. 13284/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT
souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., ke stavebnímu řízení ze dne
08.09.2017 pod č.j. 18163/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT
odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy
Hradec Králové ze dne 13.09.2017 pod č.j. MO 186700/2017-5512HK
závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ze dne 25.05.2017 pod
sp.zn. 4188/62371/2017-8201-OÚZ-PCE nelze použít pro řízení
závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ze dne 03.10.2017 pod
sp.zn. 9164/65557/2017-8201-OÚZ-PCE
stanovisko z hlediska existence sítí společnosti Trade FIDES a.s. ze den 12.05.2017 pod č.
0000206833
vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. z hlediska existence sítí ze dne 22.04.2017
pod zn.č. MW000006065941332
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vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. z hlediska existence sítí ze dne 22.04.2017
pod zn.č. E14427/17
souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. ze dne 09.05.2017 pod zn.č. 5121/2017-0
souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. ze dne 15.08.2017 pod zn.č. 94892017-0
vyjádření Města Horní Jelení z hlediska existence sítí ze dne 10.05.2017 pod č.j. 550/2017/Rou.
vyjádření Města Borohrádek z hlediska existence sítí ze dne 15.05.2017 pod č.j.
448/2017/MUBK/Mach
e-mailové vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. ze dne 18.05.2017
vyjádření Města Borohrádek k projektové dokumentaci ze dne 28.08.2017 pod č.j.
683/2017/MUBK/Mach
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 22.05.2017 pod zn.č.
AQUA/614/2017/Lu
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 08.09.2017 pod
zn.č. AQUA/1339/2/2017/Lu
doplnění k vyjádření pod zn.č. AQUA/1339/2/2017/Lu ze dne 08.09.2017
vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 02.05.2017 pod
zn.č. UPTS/OS/168913/2017
vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 17.08.2017 pod
zn.č. UPTS/OS/175888/2017
stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 25.04.2017 pod zn.č.
5001500566 – nelze použít pro jednání
stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 30.08.2017 pod zn.č.
5001561855
sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.04.2017
pod zn.č. 0100733301
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 11.08.2017 pod
zn.č. 1094074172
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
22.04.2017 pod č.j. 595210/17
stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.08.2017 pod č.j. POS Li-498s/17
smlouvu o smlouvě budoucí kupní (Rudolf Laluha x Správa silnic Královéhradeckého kraje)
smlouvu o právu provést stavbu (Soňa Králíčková x SÚS Královéhradeckého kraje a.s.)
smlouvu o právu provést stavbu (Pavel Králíček + Petr Králíček x SÚS Královéhradeckého
kraje a.s.)
smlouvu o právu provést stavbu (Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o. x SÚS Královéhradeckého
kraje a.s.)
projektová dokumentace stavby SO 202
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 12.07.2017 pod
zn.č. AQUA/978/2017/Lu
vyjádření Města Borohrádek ze dne 12.07.2017 pod č.j. 579/2017/MUBK/Mach
sdělení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, že není dotčeným orgánem a tudíž
k dané stavbě nebude vydávat závazné stanovisko ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví
závazné stanovisko (orgán ochrany ŽP, MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 12.07.2017 pod
č.j. SÚŽP 292/2017-13494/17-kd
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního
odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 03.07.2017 pod č.j. HSHK-3977-2/2017
stanovisko správce povodí, Povodí Labe s.p. ze dne 10.07.2017 pod č.j. PVZ/17/26005/Ka/0
závazné stanovisko (silniční, MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 04.07.2017 pod č.j. SÚŽP
1526/17-13495/17-L
stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 26.06.2017 pod č.j. KRPH-56885/ČJ-2017-050706
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závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ze dne 23.06.2017 pod
sp.zn. 5897/63577/2017-8201-OÚZ-PCE
stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ze dne 20.06.2017 pod č.j. KUKHK_21164/2017, Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 19.06.2017 pod
zn.č. 1093363633
stanovisko státního podniku Lesy ČR s.p., správy toků – oblast povodí Labe ze dne 16.06.2017
pod č.j. LCR953/002761/2017
odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy
Hradec Králové ze dne 15.06.2017 pod č.j. MO 121692/2017-5512HK
souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 19.06.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2031/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
souhlas Správy a údržby silnic KH kraje a.s. s PD (e-mail ze dne 14.06.2017)
zápis z projednání konceptu projektové dokumentace ze dne 24.05.2017 pod zn.č. 1515/17/3

Dne 27.10.2017 speciální stavební úřad obdržel rozhodnutí o povolení dočasného odnětí
pozemku určeného k plnění funkcí lesa (MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 26.10.2017 pod č.j.
SÚŽP 3722/2017-21341/17-pk.
Dne 08.11.2017 speciální stavební úřad obdržel souhlas k odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu ze dne 07.11.2017 pod č.j. SÚŽP 4229/2017-21340/17-lc (MěÚ Kostelec nad
Orlicí).
Při studii žádosti a jejich příloh bylo zjištěno, že je nutné danou žádost doplnit a proto
speciální stavební úřad usnesením ze dne 10.11.2017 pod č.j. MUKO 25071/17-L řízení přerušil a
výzvou dle § 45 odst. 2 správního řádu, vyzvalžadatele k odstranění nedostatků žádosti tj. odstranili
důvody pro, které bylo řízení přerušeno, a to dle § 110 stavebního zákona a dle části B přílohy
k žádosti o stavební povolení (příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, tj. doložili:
- seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemenu
k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby
přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikující se pouze označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí
- doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato
práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem – jedná se o:
902/15 (ostatní plocha – silnice) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník
Město Borohrádek)
902/3 (ostatní plocha – silnice) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník
Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic
Královéhradeckého kraje)
902/2 (ostatní plocha – silnice) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník
Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic
Královéhradeckého kraje)
574/2 (ostatní plocha – jiná plocha) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou
(vlastník Město Borohrádek)
965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v kat.území Borohrádek,
který je dotčen výstavbou (vlastník Lesy České republiky, s.p.)
st. 617 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat.území Borohrádek (vlastník Dobrovolný svazek obcí
"Tichá Orlice")
585/1 (lesní pozemek) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník Město
Borohrádek)
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závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované
zvláštními právními předpisy tj. předložit jejich originály (podepsané či opatřené konverzní
doložkou), aby si mohl správní orgán učinit jejich čitelné barevné kopie. Jedná se o:
• závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 19.09.2017
pod č.j. KHSHK 27611/2017/HOK.RK/Li
• závazné stanovisko Ministerstva obrany – České republiky, sekce ekonomické a majetkové,
odboru
ochrany
územních
zájmů,
ze
dne
03.10.2017
pod
sp.zn.
9164/65557/2017-8201-OÚZ-PCE
• stanovisko orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny) podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• stanovisko – sdělení příslušného úřadu (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí),
že stavba je či není podlimitním záměrem, a zdali podléhá či nepodléhá zjišťovacímu řízení ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem tj. předložit jejich originály
(podepsané či opatřené konverzní doložkou), aby si mohl správní orgán učinit jejich čitelné
barevné kopie. Upozorňujeme, že daná stanoviska nesmí být v souladu s platnou judikaturou
starší 2 let. Jedná se o:
• souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy (Drážní úřad, stavební sekce – územní
odbor Praha) ze dne 22.09.2017 pod zn.č. MP-SOP1956/17-2/Bn DUCR-54870/17/Bn
• přílohu „trasa ČRa“ k vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s.
ze dne 17.08.2017 pod zn.č. UPTS/OS/175888/2017
K doplnění stanovil speciální stavební úřad lhůtu do 31.03.2018.
Dne 14.11.2017 speciální stavební úřad obdržel e-mail od zástupce žadatele jako reakci
na výše uvedenou výzvu k doplnění žádosti.
Dne 16.11.2017 speciální stavební úřad obdržel do datové schránky žádost zástupce
žadatele o podání vysvětlení k usnesení o přerušení řízení.
Speciální stavební úřad usnesením ze dne 21.11.2017 pod č.j. MUKO 25657/2017-L
rozhodl o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení výzvy k doplnění žádosti.
Speciální stavební úřad sdělením ze dne 21.11.2017 pod č.j. MUKO 25519/17-L
reagoval na výše uvedený e-mail a žádost zástupce žadatele.
Dne 22.11.2017 speciální stavební úřad obdržel reakci na sdělení k č.j. MUKO
25519/17-L ze dne 21.11.2017. Na toto sdělení speciální stavební úřad reagoval dopisem ze dne
19.12.2017 pod č.j. MUKO 25866/2017-L.
-

-

-

Dne 20.12.2017 žadatel svou žádost doplnil o:
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 19.09.2017
pod č.j. KHSHK 27611/2017/HOK.RK/Li – opatřené konverzní doložkou
závazné stanovisko Ministerstva obrany – České republiky, sekce ekonomické a majetkové,
odboru
ochrany
územních
zájmů,
ze
dne
03.10.2017
pod
sp.zn.
9164/65557/2017-8201-OÚZ-PCE
stanovisko orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny) podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 29.11.2017 pod č.j.
KUKHK-37076/ZP/2017
stanovisko – sdělení příslušného úřadu (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí),
ze dne 14.12.2017 pod č.j. KUKHK-38022/ZP/2017-MŠ
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souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy (Drážní úřad, stavební sekce – územní
odbor Praha) ze dne 22.09.2017 pod zn.č. MP-SOP1956/17-2/Bn DUCR-54870/17/Bn –
opatřené konverzní doložkou
k vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 02.05.2017
pod zn.č. UPTS/OS/168913/2017včetně přílohy „trasa ČRa“
dohodu o právu provést stavbu (Lesy ČR s.p. x Královéhradecký kraj)
smlouvu o právu provést stavbu (Město Borohrádek x Údržba silnic Královéhradeckého kraje
a.s.)
smlouvu o právu provést stavbu (Dobrovolný svazek obcí „Tichá Orlice“ x Údržba silnic
Královéhradeckého kraje a.s.)
smlouvu o smlouvě budoucí darovací (Město Borohrádek x Správa silnic Královéhradeckého
kraje, p.o.)

Dne 27.12.2017 speciální stavební úřad obdržel e-mailem koordinační situaci, situaci
část. 1 a 2.
Speciální stavební úřad prokázal vlastnická práva k dotčeným pozemkům a to výpisy
z katastru nemovitostí:
- poz.č.parc. 902/12 v k.ú. Borohrádek, LV č. 1422, Soňa Králíčková
- poz.č.parc. 601 v k.ú. Borohrádek, LV č. 466, Pavel Králíček a Petr Králíček
- poz.č.parc. 902/3, 902/2 v k.ú. Borohrádek, LV č. 101, Královéhradecký kraj, kde hospodaření
se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje
- poz.č.parc. 908/1 v k.ú. Borohrádek, LV č. 1354, Česká republika, kde příslušnost hospodařit s
majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR
- poz.č.parc. 965/2 v k.ú. Borohrádek, LV č. 900, Česká republika, kde právo hospodařit s
majetkem státu mají Lesy České republiky s.p.
- poz.č.parc. 902/15, 574/2, 585/1 v k.ú. Borohrádek, LV č. 10001, Obec Borohrádek
- poz.č.parc. st. 617 v k.ú. Borohrádek, LV č. 951, Dobrovolný svazek obcí „Tichá Orlice“
- poz.č.parc. 573/3 v k.ú. Borohrádek, LV č. 665, Rudolf Laluha
Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla prokázána výstupy z nahlížení do katastru
nemovitostí (výstupy jsou součástí spisu).
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální
stavební úřad opatřením ze dne 27.12.2017 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112
stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 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.
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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 27.12.2017 do dne 12.01.2018, Městského úřadu Borohrádek od dne 28.12.2017 do
dne 15.01.2018. 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 Borohrádek, vydaný jako opatření obecné povahy dne 14.03.2012
s účinností ode dne 07.04.2012, který vymezuje dané území jako zastavěné, zastavitelné i
nezastavěné s plochami:
- dopravní infrastruktury, graficky označené DS – silniční
- bydlení, graficky označené BI – bydlení v rodinných domech (městské a příměstské)
- smíšenou obytnou, graficky označenou SK - komerční
- vodní a vodohospodářskou, graficky označenou W
- lesní, graficky označenou NL
kde dle regulativů pro tyto plochy je navrhovaná stavba přípustná, neboť se jedná o stavební
úpravu stávající dopravní infrastruktury.
Obecný stavební úřad MěÚ Týniště nad Orlicí vydal pro stavbu:
souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 19.06.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2031/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 14.08.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2847/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady
z pohledu požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby
SO 101 Komunikace byla vypracována autorizovanou osobou, panem Ing. Petrem Hájkem ČKAIT
0009661 a dokumentace stavby SO 202 Most ev.č. 305/013 byla vypracována autorizovanou
osobou panem Ing. Janem Bursou ČKAIT 0601653, 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):
Královéhradecký kraj, zastoupený na základě plné moci společností Údržba silnic
Královéhradeckého kraje a.s.
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účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna,
není-li stavebníkem a touto osobou je:
Královéhradecký kraj, zastoupený na základě plné moci společností Údržba silnic
Královéhradeckého kraje a.s.
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:
Pan Rudolf Laluha, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
Paní Soňa Králíčková, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek
Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PRAHA – Nusle
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ
hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice
Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HRADEC KRÁLOVÉ - Nový Hradec Králové
Pan Pavel Králíček, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek
Pan Petr Králíček, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
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
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - Břevnov
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:
k.ú. Borohrádek
poz.č.parc.

stavba

druh pozemku

vlastník

908/5
568/22

-

ostatní plocha - silnice
zahrada

st. 341

čp. 155

zastavěná plocha a nádvoří

st. 336

čp. 156

zastavěná plocha a nádvoří

st. 330

čp. 250

zastavěná plocha a nádvoří

st. 317

čp.

zastavěná plocha a nádvoří

908/2

-

st. 312

čp. 236

ostatní plocha – ostatní
komunikace
zastavěná plocha a nádvoří

st. 313

čp. 237

zastavěná plocha a nádvoří

975/1

-

2
st. 288

čp. 231

ostatní plocha - dráha
zahrada
zastavěná plocha a nádvoří

MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
Pan Lenka DOLEŽALOVÁ, č. p. 47, Řípec
Paní Irena VORLÍČKOVÁ, Při trati 1233/10, Praha 4 Michle
Pan Zdeněk BENEŠ, Jiřího z Poděbrad 156, Borohrádek
Paní Dagmar TOMANOVÁ, T. G. Masaryka 956,
Týniště nad Orlicí
Pan Pavel ŠAFÁŘ, Jiřího z Poděbrad 250, Borohrádek
Paní Lenka PÍČOVÁ, Jiřího z Poděbrad 241,
Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
Paní Stanislava KONÁRKOVÁ, Kout 62, Borohrádek
Pan Kamil JANEČEK, Jiřího z Poděbrad 237,
Borohrádek
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město
Pan Dominik DAVID, Šachov 60, Borohrádek
Pan Dominik DAVID, Šachov 60, Borohrádek
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zastavěná plocha a nádvoří

Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559,
Borohrádek
Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48,
Borohrádek
Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559,
Borohrádek
Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559,
Borohrádek
Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470,
Borohrádek
Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470,
Borohrádek
Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470,
Borohrádek
Paní Daniela VONDRÁKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12,
Praha 6 - Dejvice
Paní Daniela VONDRÁKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12,
Praha 6 - Dejvice
Paní Daniela VONDRÁKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12,
Praha 6 - Dejvice
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Paní Soňa CALETKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 48,
Borohrádek
Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,
Borohrádek
Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek

zastavěná plocha a nádvoří

Pan Rudolf
Borohrádek

972

-

ostatní plocha – ostatní
komunikace

604/10

-

trvalý travní porost

604/2

-

trvalý travní porost

604/3

-

zahrada

st. 547/1

čp. 129

zastavěná plocha a nádvoří

st. 547/2

jiná stavba

zastavěná plocha a nádvoří

604/8

-

trvalý travní porost

st. 709

čp. 470

604/4

-

trvalý travní porost

604/5

-

trvalý travní porost

st. 708

čp. 471

zastavěná plocha a nádvoří

st. 869

jiná stavba

zastavěná plocha a nádvoří

st. 1091

čp. 592

zastavěná plocha a nádvoří

zastavěná plocha a nádvoří

573/1

-

ostatní plocha – zeleň

604/1

-

trvalý travní porost

st. 351

čp. 162

st. 1059

st. 1065
st. 1013

st. 1012

574/1

stavba pro
výrobu a
skladování
stavba pro
výrobu a
skladování
garáž

garáž

-

zastavěná plocha a nádvoří

zastavěná plocha a nádvoří

zastavěná plocha a nádvoří

ostatní plocha – jiná plocha

LALUHA,

Jiřího

z

Poděbrad

Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad
Borohrádek
Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad
Borohrádek
Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad
Borohrádek
Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad
Borohrádek
Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad
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592,
592,
162,
162,
592,
162,
162,

573/2

-

zahrada

573/4

-

ostatní plocha – jiná plocha

574/2

-

ostatní plocha – jiná plocha

601

-

trvalý travní porost

st. 617
585/1
st. 615
585/3
st. 616
585/4
594

stavba
technickéh
o vybavení
stavba
technickéh
o vybavení
stavba
technickéh
o vybavení
-

903

-

586
593/2
593/3
593/1

-

901

-

669

-

zastavěná plocha a nádvoří
lesní pozemek
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha – neplodná
půda
zastavěná plocha a nádvoří
lesní pozemek
orná půda
ostatní plocha – ostatní
komunikace
lesní pozemek
orná půda
ostatní plocha – jiná plocha
lesní pozemek
ostatní plocha – ostatní
komunikace
lesní pozemek

Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559,
Borohrádek
Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48,
Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240,
Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240,
Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240,
Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240,
Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek

k.ú. Horní Jelení
poz.č.parc.

901/1
919

stavba

-

druh pozemku

vlastník

lesní pozemek
ostatní plocha - silnice

Lesní správa Bubna a.s., 5. května 1, Horní Jelení
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice
98, Pardubice

k.ú. Dolní Jelení
poz.č.parc.

581
559

stavba

druh pozemku

vlastník

-

ostatní plocha - silnice

-

lesní pozemek

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice
98, Pardubice
Lesní správa Bubna a.s., 5. května 1, Horní Jelení

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. stavební
úprava silnice č. II/305 včetně mostu (ev.č. 305-013).
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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 dle souhlasu obecného stavebního úřadu:
souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 19.06.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2031/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 14.08.2017 pod č.j.
MÚTý/STAV/2847/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
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.
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.
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Příloha:
1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zasláno stavebníkovi
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
1 x ověřená dokumentace stavby– bude zasláno místně příslušnému obecnímu úřadu 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 5000,- Kč (s použitím
poznámky č. 2 k položce č. 18 /Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v
bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku/), který byl
zaplacen dne 09.03.2018.

ROZDĚLOVNÍK:
Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
zastoupený na základě plné moci
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice
Ing. Miroslav Řehák (technik přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou)
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního řádu:
doručováno veřejnou vyhláškou
vlastníci dotčených pozemků
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, BOROHRÁDEK
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, BOROHRÁDEK
Paní Soňa KRÁLÍČKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 48, BOROHRÁDEK
Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PRAHA – Nusle
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ
hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice
Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HRADEC KRÁLOVÉ - Nový Hradec Králové
Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, BOROHRÁDEK
Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48, BOROHRÁDEK
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, BOROHRÁDEK
vlastníci sousedních pozemků:
k.ú. Borohrádek
poz.č.parc.

stavba

druh pozemku

vlastník

908/5
568/22

-

ostatní plocha - silnice
zahrada

st. 341

čp. 155

zastavěná plocha a nádvoří

st. 336

čp. 156

zastavěná plocha a nádvoří

st. 330

čp. 250

zastavěná plocha a nádvoří

st. 317

čp.

zastavěná plocha a nádvoří

908/2

-

ostatní plocha – ostatní
komunikace

MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
Pan Lenka DOLEŽALOVÁ, č. p. 47, Řípec
Paní Irena VORLÍČKOVÁ, Při trati 1233/10, Praha 4 Michle
Pan Zdeněk BENEŠ, Jiřího z Poděbrad 156, Borohrádek
Paní Dagmar TOMANOVÁ, T. G. Masaryka 956,
Týniště nad Orlicí
Pan Pavel ŠAFÁŘ, Jiřího z Poděbrad 250, Borohrádek
Paní Lenka PÍČOVÁ, Jiřího z Poděbrad 241,
Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
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st. 312

čp. 236

zastavěná plocha a nádvoří

st. 313

čp. 237

zastavěná plocha a nádvoří

975/1

-

2
st. 288

čp. 231

zastavěná plocha a nádvoří

Paní Stanislava KONÁRKOVÁ, Kout 62, Borohrádek
Pan Kamil JANEČEK, Jiřího z Poděbrad 237,
Borohrádek
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město
Pan Dominik DAVID, Šachov 60, Borohrádek
Pan Dominik DAVID, Šachov 60, Borohrádek
Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559,
Borohrádek
Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48,
Borohrádek
Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559,
Borohrádek
Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559,
Borohrádek
Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129,
Borohrádek
Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470,
Borohrádek
Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470,
Borohrádek
Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470,
Borohrádek
Paní Daniela VONDRÁKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12,
Praha 6 - Dejvice
Paní Daniela VONDRÁKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12,
Praha 6 - Dejvice
Paní Daniela VONDRÁKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12,
Praha 6 - Dejvice
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Paní Soňa CALETKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 48,
Borohrádek
Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,
Borohrádek
Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek

zastavěná plocha a nádvoří

Pan Rudolf
Borohrádek

ostatní plocha - dráha
zahrada
zastavěná plocha a nádvoří

972

-

ostatní plocha – ostatní
komunikace

604/10

-

trvalý travní porost

604/2

-

trvalý travní porost

604/3

-

zahrada

st. 547/1

čp. 129

zastavěná plocha a nádvoří

st. 547/2

jiná stavba

zastavěná plocha a nádvoří

604/8

-

trvalý travní porost

st. 709

čp. 470

604/4

-

trvalý travní porost

604/5

-

trvalý travní porost

st. 708

čp. 471

zastavěná plocha a nádvoří

st. 869

jiná stavba

zastavěná plocha a nádvoří

st. 1091

čp. 592

zastavěná plocha a nádvoří

zastavěná plocha a nádvoří

573/1

-

ostatní plocha – zeleň

604/1

-

trvalý travní porost

st. 351

čp. 162

st. 1059

st. 1065

stavba pro
výrobu a
skladování
stavba pro
výrobu a
skladování

zastavěná plocha a nádvoří

st. 1013

garáž

zastavěná plocha a nádvoří

st. 1012

garáž

zastavěná plocha a nádvoří

LALUHA,

Jiřího

z

Poděbrad

592,

Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,
Borohrádek
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574/1

-

ostatní plocha – jiná plocha

573/2

-

zahrada

573/4

-

ostatní plocha – jiná plocha

574/2

-

ostatní plocha – jiná plocha

601

-

trvalý travní porost

st. 617
585/1
st. 615
585/3
st. 616
585/4
594

stavba
technickéh
o vybavení
stavba
technickéh
o vybavení
stavba
technickéh
o vybavení
-

903

-

586
593/2
593/3
593/1

-

901

-

669

-

zastavěná plocha a nádvoří
lesní pozemek
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha – neplodná
půda
zastavěná plocha a nádvoří
lesní pozemek
orná půda
ostatní plocha – ostatní
komunikace
lesní pozemek
orná půda
ostatní plocha – jiná plocha
lesní pozemek
ostatní plocha – ostatní
komunikace
lesní pozemek

Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,
Borohrádek
Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592,
Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559,
Borohrádek
Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48,
Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240,
Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240,
Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240,
Borohrádek
Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240,
Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek

k.ú. Horní Jelení
poz.č.parc.

901/1
919

stavba

-

druh pozemku

vlastník

lesní pozemek
ostatní plocha - silnice

Lesní správa Bubna a.s., 5. května 1, Horní Jelení
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice
98, Pardubice

k.ú. Dolní Jelení
poz.č.parc.

581
559

stavba

druh pozemku

vlastník

-

ostatní plocha - silnice

-

lesní pozemek

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice
98, Pardubice
Lesní správa Bubna a.s., 5. května 1, Horní Jelení

správci inženýrských sítí:
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - Břevnov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)
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Obdrží:
Dotčené orgány:
• HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, RYCHNOV N. KN
• KHS Královéhradeckého kraje, Jiráskova 1320, RYCHNOV N. KN
• Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad
Kněžnou, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.
• MěÚ Kostelec nad Orlicí, OSO (památkový orgán), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
• MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (ŽP), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
• Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, oddělení územní správy nemovitého
majetku Pardubice, Teplého 1899, PARDUBICE
• Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33,
HRADEC KRÁLOVÉ
• Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, HRDEC KRÁLOVÉ
• Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, HRADEC
KRÁLOVÉ - Nový Hradec Králové
• ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Pernerova 2819/2a, PRAHA 3
• Správa železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství HK, U Fotochemy 259/1, HRADEC
KRÁLOVÉ
• Drážní úřad, stavební sekce – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, PRAHA 2
Místně příslušný obecní úřad:
• MěÚ Borohrádek, Husova 240, Borohrádek

Vypraveno dne: 15.03.2018

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední
desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Borohrádek. 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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