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Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční
správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako
speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný
podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“),
obdržel dne 26.03.2018 od žadatele, Městys Častolovice, IČO 002 74 780, Masarykova 10,
Častolovice, žádost o dodatečné povolení změny stavby „stavební úpravy místní komunikace
ul. Bažantnická“ na poz.č.parc. 753/17 (orná půda), 753/43 (orná půda), 1260/1 (silnice) a 753/51
(orná půda), v obci a katastrálním území Častolovice před jejím dokončením, provedené bez
rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem.
Speciální stavební úřad na základě provedeného řízení rozhodl dle § 129 stavebního zákona
s použitím ustanovení § 90, § 110 - § 115, § 118 stavebního zákona tak, že výše uvedenému
stavebníkovi

dodatečně povoluje
změnu stavby „stavební úpravy místní komunikace ul. Bažantnická“ na poz.č.parc. 753/17 (orná
půda), 753/43 (orná půda), 1260/1 (silnice) a 753/51 (orná půda), v obci a katastrálním území
Častolovice, před jejím dokončením.
Předmět dodatečného povolení:
Změna stavby před jejím dokončením spočívající v(e):
- zrušení realizace oboustranného chodníku (chodník realizován pouze na pravé straně vozovky)
- zrušení umělé vodící linie (středem vozovky)
- jiném uspořádání retardéru (napojení ul. Sokolovská)
pro kterou bylo vydán zdejším speciálním stavebním úřadem stavební povolení dne 28.04.2017 pod
č.j. SÚŽP 698/17-3597/17-mf.

Pro dokončení změny stavby před jejím dokončením se určují tyto podmínky:
1. Změna stavby před jejím dokončením bude dokončena dle ověřené projektové dokumentace,
kterou vypracoval autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, pan
Kamil Hronovský ČKAIT 0601891.
2. 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). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecně
technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN, neboť v daném případě nebyla udělena
žádná výjimka z jejich ustanovení. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
3. Pro dokončení stavby budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
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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.
Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět.
Pro skládku materiálu nebude použito veřejné prostranství. Výjezdem ze staveniště nesmí
docházet ke znečišťování místních přilehlých komunikací.
Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce,
ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby.
Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118
stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být
dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“)
tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV
- certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV posouzení shody výrobcem apod.
Ostatní podmínky stavebního povolení ze dne 28.04.2017 pod č.j. SÚŽP 698/17-3597/17-mf
zůstávající v platnosti.
Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření,
souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):
stanovisku Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 18.07.2018 pod č.j. KRPH-67098/ČJ-2018-050706
Policie ČR nemá závaznějších připomínek ke změně stavby před dokončením.
závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru
Rychnov nad Kněžnou, ze dne 03.09.2018 pod č.j. HSHK-3953-2/2018
K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné
stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

10. 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):
sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 08.07.2018 pod
zn.č. 0100951336 – v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení typu podzemní síť NN + nadzemní síť VN + stanice
• Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických
zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového
vedení může být uloženo několik kabelů.
• V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních
vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v
ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v
ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže
uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku
zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém
území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.
• V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct
dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti
naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
• Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte
nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
• Toto sdělení je platné do 08.01.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové
dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje
vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební
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řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného
příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho
příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ
Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle
platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní
úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být
předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu
bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci
sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.
stanovisku společnosti GridServices s.r.o. ze dne 31.07.2018 pod zn.č. 5001766407
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 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
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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.
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet s.r.o. je třeba dále projednat smluvní
vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktnisystem/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na
NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
18.07.2018 pod č.j. 662078/18 – v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě určení důvodu
vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující vyjádření:

I.
II.

III.
IV.

V.

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto
vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území
vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušnými správním
rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.
Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, dle
ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích 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 (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i v den konce platnosti vyjádření, i změnou rozsahu zájmového území
či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo i jakýmkoliv porušením kterékoliv
povinnosti stanovené všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze
skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření nastane nejdříve.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla žadateli
pro žadatelem určené a vyznačené zájmové území veškeré informace o SEK dostupné
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání žádosti.
V případě dotazů k vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.
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vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 20.07.2018 pod zn.č.
AQUA/1264/7/2018/Lu
Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správce společnosti AQUA
SERVIS a.s. Pro skutečný průběh trasy nutno vytyčit na základě objednávky.
Veškeré poupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být
umístěny do nové nivelety povrchu. Veškeré poklopy kanalizačních šachet musí být umístěny do
nové nivelety terénu.

Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního
stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Městys Častolovice, IČO 002 74 780, Masarykova 10, ČASTOLOVICE

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
Odůvodnění:
Speciální stavební úřad při provádění šetření v terénu zjistil, že výše uvedená změna stavby je již
kompletně provedena (dokončena).
Dne 26.03.2018 podal výše uvedený žadatel žádost o dodatečné povolení změny stavby „stavební
úpravy místní komunikace ul. Bažantnická“ na poz.č.parc. 753/17 (orná půda), 753/43 (orná půda),
1260/1 (silnice) a 753/51 (orná půda), v obci a katastrálním území Častolovice před jejím dokončením.
K žádosti byla doložena pouze projektová dokumentace řešící provedenou změnu stavby.
Jelikož k žádosti nebyly doloženy potřebné doklady, speciální stavební úřad usnesením ze dne
18.06.2018 pod č.j. MUKO-14967/2018-L, řízení o výše uvedené žádosti přerušil a výzvou dle § 45
odst. 2 správního řádu vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti (výzva ze dne 18.06.2018 pod
č.j. MUKO-14967/2018-L). K odstranění uvedených skutečností stanovil lhůtu do 31.08.2018.
Z důvodu podání žádosti o dodatečné povolení výše uvedené změny stavby před jejím dokončením,
speciální stavební úřad usnesením ze dne 18.06.2018 pod č.j. MUKO-14961/2018-L řízení o
odstranění změny stavby podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu a dle § 129 odst. 2 stavebního
zákona, přerušil na dobu nezbytnou pro vyřízení žádosti stavebníka (vlastníka stavby) o dodatečné
povolení předmětné stavby.
Dne 10.09.2018 stavebník svou žádost doplnil o:
sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 08.07.2018 pod
zn.č. 0100951336 – v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení typu podzemní síť NN + nadzemní síť VN + stanice
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 08.07.2018
pod zn.č. 0200776184 – v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení
stanovisko společnosti GridServices s.r.o. ze dne 31.07.2018 pod zn.č. 5001766407
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
18.07.2018 pod č.j. 662078/18 – v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 20.07.2018 pod zn.č.
AQUA/1264/7/2018/Lu
souhlas vlastníka poz.č.parc. 1260/1 (Správa silnic Královéhradeckého kraje)
stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 18.07.2018 pod č.j. KRPH-67098/ČJ-2018-050706
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru
Rychnov nad Kněžnou, ze dne 03.09.2018 pod č.j. HSHK-3953-2/2018
Speciální stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona v řízení o dodatečném povolení stavby
postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115 stavebního zákona; ohledání na místě je povinné.
Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 04.10.2018 pod č.j. MUKO-23778/2018-L oznámil
zahájení řízení dle § 129 odst. 3 stavebního zákona (s použitím § 111 až § 115 stavebního zákona) o
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podané žádosti o dodatečném povolení změny stavby před jejím dokončením všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K podané žádosti o dodatečné povolení změny stavby před
jejím dokončením nařídil ústní jednání o předložené žádosti spojené s místním šetřením, které se
konalo dne 06.11.2018. Speciální stavební úřad upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že své
námitky, připomínky a stanoviska mohou uplatnit nejpozději v den místního šetření, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Zároveň dle § 36 odst. 3 správního řádu upozornil účastníky řízení, že se do
2 dnů po konání místního šetření (tj. nejpozději do 08.11.2018) mohou seznámit s podklady
předmětného rozhodnutí s tím, že tato lhůta neslouží pro podání námitek či připomínek. V dané lhůtě
se nikdo se spisem nepřišel seznámit.
Dále speciální stavební úřad ve výše uvedeném opatření (oznámení o zahájení řízení) poučil
účastníky řízení a dotčené orgány, že ve smyslu ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona
obdobně použijí ustanovení o uplatňování námitek v územním a stavebním řízení:
- Ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona mohou dotčené orgány svá závazná
stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky, uplatnit nejpozději do patnácti dnů od doručení
tohoto oznámení, jinak k nim nebude v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto.
Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem, bylo
k projektové dokumentaci získáno před oznámením řízení, nesdělí ve výše stanovené lhůtě
stanovisko k navrhované změně využití území, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných
zájmů se změnou využití území souhlasí. K později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
- V souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží.
- Účastník řízení v souladu s § 89 odst. 3 stavebního zákona ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek;
k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
- V souladu s § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a
b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým
je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c)
stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
- V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona může Účastník řízení 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. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu může ve stavebním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 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 a druhé, se nepřihlíží.
- Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání
územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.
Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o
zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě,
nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o
zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu,
dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou
vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika
obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení
doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným
orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků
se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f)
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem
záměru.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení
§ 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, speciální 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 řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 05.10.2018 do dne 22.10.2018 a dále na úřední desce
úřadu Městyse Častolovice ode dne 05.10.2018 do dne 23.10.2018. Důkazy o vyvěšení a sejmutí jsou
součásti spisu.
V rámci místního šetření nebyly zjištěny žádné nové skutečnosti ani podány žádné námitky účastníků
řízení.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal dodatečné povolení stavby ve smyslu § 129
stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že jejím úplným
dokončením nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stavba bude dokončena dle ověřených projektových dokumentací, kterou vypracoval autorizovaný
technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, pan Kamil Hronovský, ČKAIT 0601891.
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).
V rámci řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu požadavků § 90 a
§ 110 až 115 stavebního zákona.
dle § 90 stavebního zákona stavební úřad v řízení posoudil, že záměr žadatele je v souladu s
požadavky:
tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území: zejména vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
v platném znění „dále jen OPVU“, ustanovení § 20, § 23 OPVU
na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Z doložených dokladů, které jsou
výše uvedeny, dospěl speciální stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s případnými
požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu.
zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů. K žádosti byla doložena patřičná závazná stanoviska dotčených orgánu na úseku požární
bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, na úseku životního prostředí, dopravní bezpečnosti.
dle § 110-115 stavebního zákona stavební úřad v řízení posoudil:
a) zda stavbu lze podle podané žádosti a připojených podkladů provést, a ověřil zejména, zda:
projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním
plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně
plánovací dokumentací. Stavba byla zahájena bez rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím
dokončením. Závazné stanovisko úřadu územního plánování je součástí spisu.
projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu. V souladu.
je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. V souladu.
předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. V souladu.
dle § 111 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího
užívání stavby, kde se jedná o stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Bažantnická v
Častolovicích.
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Dále speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona zkoumal, zda
stavbu uvedenou v § 129 odst. 1 písm. b) lze dodatečně povolit. Stavbu lze dodatečně povolit, pokud
stavebník nebo její vlastník prokáže, že:
a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o
asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území - v daném případě v souladu.
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje
– v daném případě není provedena a ani prováděna na pozemku, kde to zvláštní právní předpis
zakazuje nebo omezuje
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním
právním předpisem – v daném případě není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s
veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem
Stavební úřad prokázal, že vlastnické právo k poz.č.parc. 753/17, 753/43, 753/51, v kat. území
Častolovice má stavebník, a to výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným k datu 07.01.2019
Katastrálním úřadem v Rychnově nad Kněžnou, listem vlastnictví č. 10001 pro obec a kat. území
Častolovice. Vlastnické právo k poz.č.parc. 1260/1 v kat. území Častolovice má Královéhradecký kraj,
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, a to
výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným k datu 07.01.2019 Katastrálním úřadem v Rychnově
nad Kněžnou, listem vlastnictví č. 156 pro obec a kat. území Častolovice. Tato skutečnost je ke dni
vydání tohoto rozhodnutí stejná (ověřeno nahlížením do KN). Vlastnická práva k sousedním
pozemkům byla ověřena nahlížením do KN – výstupy jsou součástí spisu.
Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení
ve smyslu § 109 stavebního zákona s použitím ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona. Níže
jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:
účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník Městys Častolovice, se sídlem
Masarykova 10, Častolovice.
účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna,
není-li stavebníkem: Městys Častolovice, se sídlem Masarykova 10, Častolovice.
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: Městys Častolovice, se sídlem Masarykova 10, Častolovice.
účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a touto osobou jsou: Městys
Častolovice, se sídlem Masarykova 10, Častolovice.
účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na
něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a těmito osobami
jsou:
poz.č.parc.

stavba

druh pozemku

770/7
753/51
753/50

-

trvalý travní porost
orná půda
orná půda

753/52

-

zahrada

753/44

-

orná půda

753/24

-

st. 632

čp. 163

st. 536

čp. 401

st. 537

čp. 402

st. 538

čp. 403

st. 539

čp. 404

st. 540

čp. 405

orná půda
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří

Číslo jednací: MUKO-7694/2018-L

vlastník

Městys Častolovice, Masarykova 10, ČASTOLOVICE
Kateřina HOVORKOVÁ, Smikova 836/2, PRAHA 9 – Černý Most
František PLAŠIL, Severní 399, ČASTOLOVICE
Dagmar PLAŠILOVÁ, Severní 399, ČASTOLOVICE
Josef MRÁZEK, Severní 400, ČASTOLOVICE
Drahoslava MRÁZKOVÁ, Severní 400, ČASTOLOVICE
Pavel JEHLIČKA, Severní 163, ČASTOLOVICE
Paní Lada KONVALINKA JANUŠOVÁ, Severní 401, ČASTOLOVICE
Paní Michaela NOVÁKOVÁ, Na Drahách 578, RYCHNOV N. KN.
Pan Milan FEREBAUER, Severní 403, ČASTOLOVICE
Paní Věra FEREBAUEROVÁ, Severní 403, ČASTOLOVICE
Pan Miloš ZEMAN, Severní 404, ČASTOLOVICE
Paní Lenka ZEMANOVÁ, Školská 365, ČASTOLOVICE
Paní Jana JANEČKOVÁ, Severní 405, ČASTOLOVICE
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st. 541

čp. 406

zastavěná plocha a
nádvoří

753/1

-

trvalý travní porost

753/37

-

st. 571

čp. 407

753/36

-

st. 587

čp. 141

753/48

-

zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
orná půda

753/35

-

zahrada

753/34

-

st. 572

čp. 408

st. 573

čp. 409

st. 574

čp. 410

zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
lesní pozemek
zahrada

st. 575

čp. 411

st. 576

čp. 412

746/1
744/2

-

Paní Petra NOVÁKOVÁ, Jana Želivského 1922, PRAHA 3 - Žižkov
Paní Zuzana KAPLANOVÁ, Sokolovská 1346, RYCHNOV N. KN.
Paní Věra JENELOVÁ, Severní 406, ČASTOLOVICE
Paní Franziska Diana STERNBERGOVÁ, Masarykova 1,
ČASTOLOVICE
Pan Jiří ŠMEJKAL, Bažantnická 407, ČASTOLOVICE

Pan Jaroslav DONCOV, Bažantnická 141, ČASTOLOVICE
Paní Marie DONCOVÁ, Bažantnická 141, ČASTOLOVICE
Pan Jan KOTOUČ, Bažantnická 74, ČASTOLOVICE
Paní Ing. Jaroslava KOTOUČOVÁ, Bažantnická 74, ČASTOLOVICE
Pan Miloš TICHÝ, Bažantnická 140, ČASTOLOVICE

Příloha pro žadatele:
• 1 x ověřená dokumentace stavby - bude zasláno 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 položce 18 pod č. 5 za vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením
ve výši 1000,- Kč,
- v položce 20 písm. a) za místní šetření ve výši 500,- Kč,
tj. celkem 1500,- Kč, který byl zaplacen dne 10.10.2018. Při stanovení výše správního poplatku je
použita poznámka č. 4 k položce č. 18 spočívající v „Za vydání dodatečného povolení stavby vybere
správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a
položky 17“ + bod č. 1 „předmětem poplatku není“ u položky č. 20 (Místní šetření nebo ohledání na
místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou
dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60).

Pan Zdeněk JEDLINSKÝ, Bažantnická 408, ČASTOLOVICE
Pan Oldřich VALACH, Bažantnická 409, ČASTOLOVICE
Paní Marie VALACHOVÁ, Bažantnická 409, ČASTOLOVICE
Pan Jaroslav VALACH, Bažantnická 410, ČASTOLOVICE
Pan Ing. Jaroslav LOUNEK, Bažantnická 411, ČASTOLOVICE
Paní Marie LOUNKOVÁ, Bažantnická 411, ČASTOLOVICE
Pan František ŠKOP, Bažantnická 412, ČASTOLOVICE
Paní Alexandra HARDEGG, Masarykova 1, ČASTOLOVICE
Pan Karel HAMERSKÝ, Školská 351, ČASTOLOVICE

účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. f) je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě
na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo
dotčeno a touto osobou je: v daném případě nikdo
Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že
uskutečněním změny stavby před jejím dokončením nebudou ohroženy veřejné zájmy ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení, stavebník splnil
podmínky stanovené v § 129 stavebního zákona a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.

ROZDĚLOVNÍK:
Žadatel – stavebník
(účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 písm. a) stavebního zákona):
Městys Častolovice, IČO 002 74 780, Masarykova 10, ČASTOLOVICE
Účastníci řízení dle § 85 a § 109 písm. b) – g) stavebního zákona:
vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich:
Městys Častolovice, Masarykova 10, ČASTOLOVICE
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ
správci inženýrských sítí:
AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (oblast Královéhradecký kraj)
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich - doručováno veřejnou vyhláškou
poz.č.parc.

stavba

druh pozemku

770/7
753/51
753/50

-

trvalý travní porost
orná půda
orná půda

753/52

-

zahrada

753/44

-

orná půda

753/24

-

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).

st. 632

čp. 163

st. 536

čp. 401

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 nemá v souladu s ustanovením
§ 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

st. 537

čp. 402

st. 538

čp. 403

st. 539

čp. 404

otisk úředního razítka

st. 540

čp. 405

orná půda
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří

st. 541

čp. 406

zastavěná plocha a
nádvoří

753/1

-

trvalý travní porost

Poučení účastníků

řízení:

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení 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.

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

Číslo jednací: MUKO-7694/2018-L
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Číslo jednací: MUKO-7694/2018-L

vlastník

Městys Častolovice, Masarykova 10, ČASTOLOVICE
Kateřina HOVORKOVÁ, Smikova 836/2, PRAHA 9 – Černý Most
František PLAŠIL, Severní 399, ČASTOLOVICE
Dagmar PLAŠILOVÁ, Severní 399, ČASTOLOVICE
Josef MRÁZEK, Severní 400, ČASTOLOVICE
Drahoslava MRÁZKOVÁ, Severní 400, ČASTOLOVICE
Pavel JEHLIČKA, Severní 163, ČASTOLOVICE
Paní Lada KONVALINKA JANUŠOVÁ, Severní 401, ČASTOLOVICE
Paní Michaela NOVÁKOVÁ, Na Drahách 578, RYCHNOV N. KN.
Pan Milan FEREBAUER, Severní 403, ČASTOLOVICE
Paní Věra FEREBAUEROVÁ, Severní 403, ČASTOLOVICE
Pan Miloš ZEMAN, Severní 404, ČASTOLOVICE
Paní Lenka ZEMANOVÁ, Školská 365, ČASTOLOVICE
Paní Jana JANEČKOVÁ, Severní 405, ČASTOLOVICE
Paní Petra NOVÁKOVÁ, Jana Želivského 1922, PRAHA 3 - Žižkov
Paní Zuzana KAPLANOVÁ, Sokolovská 1346, RYCHNOV N. KN.
Paní Věra JENELOVÁ, Severní 406, ČASTOLOVICE
Paní Franziska Diana STERNBERGOVÁ, Masarykova 1,
ČASTOLOVICE
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753/37

-

st. 571

čp. 407

753/36

-

st. 587

čp. 141

753/48

-

zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
orná půda

753/35

-

zahrada

753/34

-

st. 572

čp. 408

st. 573

čp. 409

st. 574

čp. 410

st. 575

čp. 411

zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
lesní pozemek
zahrada

st. 576

čp. 412

746/1
744/2

-

Pan Jiří ŠMEJKAL, Bažantnická 407, ČASTOLOVICE

Pan Jaroslav DONCOV, Bažantnická 141, ČASTOLOVICE
Paní Marie DONCOVÁ, Bažantnická 141, ČASTOLOVICE
Pan Jan KOTOUČ, Bažantnická 74, ČASTOLOVICE
Paní Ing. Jaroslava KOTOUČOVÁ, Bažantnická 74, ČASTOLOVICE
Pan Miloš TICHÝ, Bažantnická 140, ČASTOLOVICE
Pan Zdeněk JEDLINSKÝ, Bažantnická 408, ČASTOLOVICE
Pan Oldřich VALACH, Bažantnická 409, ČASTOLOVICE
Paní Marie VALACHOVÁ, Bažantnická 409, ČASTOLOVICE
Pan Jaroslav VALACH, Bažantnická 410, ČASTOLOVICE
Pan Ing. Jaroslav LOUNEK, Bažantnická 411, ČASTOLOVICE
Paní Marie LOUNKOVÁ, Bažantnická 411, ČASTOLOVICE
Pan František ŠKOP, Bažantnická 412, ČASTOLOVICE
Paní Alexandra HARDEGG, Masarykova 1, ČASTOLOVICE
Pan Karel HAMERSKÝ, Školská 351, ČASTOLOVICE

Dotčený orgán:
HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, Rychnov nad Kněžnou
MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (ŽP), Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí

Vypraveno dne: 07.01.2019

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

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

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

........................................................................................
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí

Číslo jednací: MUKO-7694/2018-L
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