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Sdělení – poskytnutí informace
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako obecný stavební úřad
věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební
zákon“), jako 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) stavebního zákona, jako místně příslušný podle § 11
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“), a
jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) obdržel e-mailem dne
23.07.2018 vaši žádost o poskytnutí informace.
Povinný subjekt na základě vaši žádosti o poskytnutí informace tímto odpovídá na níže uvedené
otázky:
1) Kdy proběhlo stavební řízení ohledně nových prvků souvisejících s dopravou na komunikaci
I/11?
Odpověď: Je-li Váš dotaz směřován k povolení stavebních úprav silnice I/11, pak byla daná
stavba povolena speciálním stavebním úřadem tj. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje,
odborem dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. Stavební
povolení pro stavbu „I/11 Častolovice, oprava silnice“ bylo vydáno dne 15.03.2016 pod č.j.
12351-15/DS/15/VA.
Je-li Váš dotaz směřován na přechodová místa, parkovací stání a autobusový záliv pak je
odpověď uvedena u otázky č. 2.
2) Kdy bylo vydáno a kým stavební povolení na přechodová místa, parkovací stání u rodinných
domů a záliv pro autobusy na náměstí, kde stavebníkem je městys?
Odpověď: Stavba přechodových míst, parkovacích stání a autobusový záliv bude povolován na
základě žádosti stavebníka (Městys Častolovice) ze dne 11.05.2018 místně a věcně příslušným
speciálním stavebním úřadem tj. MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí,
Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí.
V současné době správní řízení probíhá a stavební povolení nebylo doposud vydáno.
3) Kdo a kdy řešil s občany přilehlých rodinných domů zamezení vjezdu na jejich pozemek
(minimálně 6 týdnů), neboť takováto omezení se řeší právě v rámci stavebního řízení?
Odpověď: Povinný subjekt neví kdo, a kdy řešil s občany přilehlých rodinných domů zamezení
vjezdu na jejich pozemky.
Můžeme pouze konstatovat, že uzavírku předmětné části silnice I/11 včetně nařízené objížďky,
povolil místně a věcně příslušný silniční správní úřad, kterým je v případě silnice I/11 Krajský
úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Pivovarské
nám. 1245, Hradec Králové a to rozhodnutím pod č.j. KUKHK-15653/DS/2018-2/MT ze dne
11.05.2018.
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4) Je nutné, aby proběhlo správní řízení při budování nové přípojky kanalizace DN 250mm
z šachty stávající kanalizace umístěné v komunikaci, nebo je možné toto realizovat bez
jakéhokoliv povolení (proběhlo v Častolovicích 26.6.)?
Odpověď: Předmětná stavba kanalizační přípojky je stavbou uvedenou v ustanovení § 103
odst. 1 písm. e) stavebního zákona (nachází se v zastavěném území) a ke svému umístění
vyžaduje územní souhlas (§ 96 stavebního zákona).
5) Jak má postupovat občan, na jehož domě se v souvislosti se stavbou objevují destruktivní
změny (praskliny, opadaná omítka…)? Má někdo povinnost je napravit?
Odpověď: Daná záležitost je řešena jako občansko-správní spor prostřednictvím žaloby u věcně
a místě příslušného soudu.

otisk razítka
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