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V E Ř E J N Á
S T A V E B N Í

Ulice Mostecká:
Je řešena od kruhového objezdu na silnici I/11 po křižovatku s ulicí Turkovou v šířce 6,5 – 7,4 m.
V navazujících úsecích Turkovy ulice, tzn. v části po okraj Mírového náměstí a po napojení
k bytovému domu čp. 139 bude provedena oprava stávajícího živičného krytu s výměnou vodících
proužků.

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Křižovatka je řešena s předností v jízdě pro směr od Mírového náměstí, hlavní směr je uvažován v
trase Mostecká - Turkova směr Hradec Králové.
V navazujících úsecích Turkovy ulice, tzn. v části po okraj Mírového náměstí a po napojení k
bytovému domu čp. 139 bude provedena oprava stávajícího živičného krytu s výměnou vodících
proužků.

V Y H L Á Š K A
P O V O L E N Í

Žadatel, Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, se sídlem Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad
Orlicí, podal prostřednictvím statutárního zástupce pana Libora Koldinského (starosta) dne 27.07.2018
u zdejšího správního úřadu žádost o stavební povolení pro stavbu „Úprava křižovatky Mostecká a
Turkova, Týniště nad Orlicí“ v Týništi nad Orlicí, na poz.č.parc. 2285/1 (ostatní plocha – silnice),
326/1 (ostatní plocha – silnice), 327/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 327/1 (ostatní plocha –
jiná plocha), 329/7 (ostatní plocha – silnice), 344 (zastavěná plocha a nádvoří), 343 (zahrada), 314/1
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 25 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 2286/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Týniště nad
Orlicí.
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“),
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:
„Úprava křižovatky Mostecká a Turkova, Týniště nad Orlicí“ v Týništi nad Orlicí, na poz.č.parc.
2285/1 (ostatní plocha – silnice), 326/1 (ostatní plocha – silnice), 327/3 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 327/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 329/7 (ostatní plocha – silnice), 344
(zastavěná plocha a nádvoří), 343 (zahrada), 314/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),
2286/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 25 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/1
(ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Týniště nad Orlicí

p o v o l u j e .
Popis stavby:
Předmětem stavby je úprava dopravního řešení stávající křižovatky ulic Mostecká a Turkova.
Navrženo je posunutí osy ulice Mostecké severním směrem o cca 10 m, zvětšení nárožních poloměrů,
zlepšení rozhledových poměrů a přeřešení celkové plochy křižovatky, včetně navazujících úseků.
Podmínkou pro uvedené úpravy je demolice stávajícího objektu při severozápadním nároží křižovatky
a využití tohoto pozemku pro dané úpravy. Demolice objektu byla povolena rozhodnutím obecného
stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 04.08.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2044/2017-6-RozhODSP-Ve.
Ulice Turkova:
Řešena je šířková úprava ulice Turkovy v úseku od křižovatky po čp. 46 v šířce mezi obrubami 7,0 m.
Šířkové parametry Turkovy ulice v úseku od křižovatky po Mírové náměstí zůstanou zachovány.
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz

IČO: 00274968
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Na volném pozemku (č.parc. 344) v severozápadním kvadrantu křižovatky je navrženo parkoviště s
kapacitou 12 osobních vozidel. Navržena jsou kolmá parkovací stání o rozměrech 4,5 x 2,5 m
(s přesahem vozidla min. 0,75 m) s vnitřní vozovkou v šířce 4,75 m (pro couvání do stání). Krajní stání
budou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, v souladu s ČSN 736056. Z celkového počtu 12 stání
bude jedno stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (v souladu s
vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb).
Podél severní části Turkovy ulice je oboustranně navržen manipulační pruh pro zásobování nebo
zastavení vozidla v šířce 2,25 m.
Zájmové území je řešeno jako vyznačená Zóna 30, která zahrnuje i navazující Mírové náměstí.
Vyznačené, přesvětlené, přechody pro chodce jsou navrženy přes Mosteckou a Turkovu ulici sever
(hlavní komunikace), na větvi směr Mírové náměstí je navrženo místo pro přecházení. Oblast
křižovatky je navrženo řešit pro zklidnění motorové dopravy s nájezdem přes zpomalovací nájezdové
rampy, které jsou navrženy před přechody pro chodce. Vlastní přechody pro chodce a místo pro
přecházení je navrženo se změnou krytu (žulová dlažba).
V místě napojení živičného krytu nové vozovky na stávající bude, po odfrézování stávajícího živičného
krytu, položen nový živičný kryt ACO 11 v tloušťce 4 cm na šířku min. 0,5 m.
V rámci celého území jsou řešeny plochy pro pěší. Odsunutím vozovky ulice Mostecká dále od
objektu čp. 9 vzniká dostatečný prostor pro předpolí přechodu pro chodce a místa pro přecházení.
Stávající chodníky zůstanou zachovány nebo budou naopak rozšířeny. Chodník podél Mostecké ulice
je navrženo rozšířit na min. 2,0 m.
Stávající vjezdy na přilehlé parcely zůstanou zachovány, vjezdy jsou řešeny chodníkovým přejezdem
přes přilehlé chodníky.
Volné plochy v území budou zpětně ozeleněny.
V rozsahu zájmového území budou v rámci přípravných prací odstraněny stávající zpevněné plochy,
včetně ohraničujících konstrukcí.
Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch:
komunikace vozidlová
kryt živice
oprava stávající vozovky
kryt živice
komunikace vozidlová – přechody
kryt žulová dlažba
parkovací stání – vozovka
kryt betonová dlažba
parkovací stání
kryt betonová dlažba
manipulační pruh
kryt žulová dlažba
vjezdy
kryt betonová dlažba
chodník
kryt betonová dlažba
chodník - varovné a signální pásy
kryt betonová dlažba pro nevidomé
200/100/80 mm, barva červená
Odvodnění zpevněných ploch
Odvodnění navržených zpevněných ploch bude provedeno příčným a podélným sklonem do nově
navržených uličních vpustí nebo liniových žlabů zaústěných do dešťové kanalizace.
Komunikace pro pěší budou odvodněny příčným i podélným sklonem do přilehlých komunikací nebo
do zeleně.
Uliční vpusti jsou navrženy typové silniční s kalovým usazovacím prostorem a litinovou mříží pro
vozovky na zatížení min. D 400.
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Liniové odvodňovací žlaby jsou navrženy s můstkovým litinovým roštem, třída zatížení D400.
Rozmístění vpustí a žlabů je znázorněno v situaci.
Spodní stavba komunikací bude odvodněna prostřednictvím podélné drenáže.
Konstrukce zpevněných ploch
Návrh konstrukce byl proveden dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Typ podloží
se předpokládá PIII, navržena je úprava podloží.
Komunikace vozidlová - kryt živice
katalogový list D1-N-8/IV
SMA 11+
PS-EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m2
ACP 16+
2
PI-EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m
SC C8/10
ŠDA 0-32
upravené podloží (Edef,2 = 45 MPa)
celkem

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a
materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení norem
souboru ČSN 73 6121 až 31 - Stavba vozovek.
2
Mezi živičnými konstrukčními vrstvami bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze 0,5 kg/m .
Spojovací postřik bude proveden rovněž v místě napojení nového živičného krytu na stávající (po
předchozím odfrézování). Na podkladní vrstvě z cementové stabilizace bude před kladením živičné
2
vrstvy proveden infiltrační postřik v množství 1,0 kg/m . Samozřejmostí je dokonalé očištění ložné
plochy a suchý povrch.
Všechny studené spáry v živici budou zaříznuty, odfrézovány (šířka 10 mm, hloubka 25 mm),
vyčištěny a zality modifikovaným asfaltovým plombovacím tmelem s překryvem, za horka aplikovaným
(ČSN 14188-1 pro podélné spoje a spáry, typ N1).

40 mm
70 mm

Vozidlová komunikace (ulice Turkova) a manipulační pruh bude ohraničena žulovými obrubníky OP3
250/200 mm se zámkem, s protiskluzným tryskaným povrchem, osazení do lože s opěrou z betonu C
20/25 nXF3 a betonovým vodícím proužkem 500/80/250 mm osazeným do lože s opěrou z betonu C
20/25 nXF3.

150 mm
200 mm
460 mm

U poloměrů R=12 a menších je navrženo použití obloukových žulových obrubníků se zámkem s
daným vnějším poloměrem.

Komunikace vozidlová, příčný práh - kryt žulová dlažba 100-120/100-120
katalogový list D1-D-1/IV
žulová dlažba 100/100
120 mm
cementobetonové lože M25 XF4
50 mm
210 mm
SC C8/10
ŠDA 0-32
200 mm
upravené podloží (Edef,2 = 45 MPa)
celkem
580 mm

Vozidlová komunikace (ulice Mostecká) bude ohraničena betonovými obrubníky 250/1000/150,120,
barva přírodní, do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou a betonovým vodícím proužkem
500/80/250 mm osazeným do lože s opěrou z betonu C 20/25 nXF3.
Parkovací stání budou ohraničena betonovými obrubníky 250/1000/150,120, barva přírodní, do
betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou.
Vjezd bude ohraničen betonovým obrubníkem 250/500/80 mm, barva přírodní, do betonového lože
C 20/25 nXF3 s opěrou.

Manipulační pruh - kryt žulová dlažba 100-120/100-120
katalogový list D1-D-2/VI
betonová dlažba
lože - drcené kamenivo, fr. 4-8
SC c8/10
ŠDA
upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)
celkem

120 mm
40 mm
150 mm
150 mm
460 mm

Parkovací stání, vjezdy - kryt betonová dlažba
katalogový list D1-D-2/VI
betonová dlažba
lože - drcené kamenivo, fr. 4-8
SC C8/10
ŠDA
upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)
celkem

V cementem stmelených podkladech budou provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do
asfaltových vrstev. Navrženo je uvolnění smršťovacího napětí přehutněním vrstvy v době tuhnutí
vibračním válcem (v souladu s čl. 6.4.5. TP 170).

80 mm
40 mm
150 mm
150 mm

Odvodnění lože pod dlažbou na stmelené vrstvě (vrstva cementové stabilizace) bude provedeno
-4
-1
(v souladu s TP 170) použitím geotextilie tloušťky 5-15 mm se součinitelem propustnosti > 1.10 m.s
vložené při provádění podkladní vrstvy.

Chodník - kryt betonová dlažba
katalogový list D2-D-VI
betonová dlažba
lože - drcené kamenivo, fr. 4-8
ŠDA
upravené podloží (Edef,2 = 30 MPa)
celkem
Legenda:
AC - asfaltový beton
SC - vrstva ze směsi stmelené cementem
ŠD – štěrkodrť
betonová dlažba
PS, PI - spojovací, infiltrační postřik
M - cementová malta
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Chodník bude ohraničen na straně zeleně betonovým obrubníkem 250/500/50 mm, barva přírodní, do
betonového lože C 20/25 nXF3 s opěrou.
Pro čisté zakončení budou v lomech použity obrubníky rohové.
Na rozhraní chodníku a přilehlých objektů nebo podezdívek oplocení bude osazena nopová folie.

Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1: Kryty z dlažeb.
Betonové výrobky jsou navrženy ve stupni odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4.

420 mm

Varovný a signální pás bude proveden z betonové dlažby pro nevidomé 200/100/80 mm s reliéfními
výstupky pravidelného tvaru v červené barvě. Pro varovný pás bude použita schválená betonová
dlažba podle TN TZÚS 12.03.04. (nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).

60 mm
40 mm
250 mm

Pro umělou vodící linii bude použita schválená dlažba dle TN TZÚS 12.03.06 (nařízení vlády č.
163/2002 Sb.).
Spáry v žulové dlažbě na příčném prahu a místě pro přecházení budou zality cementovou zálivkou
M25 XF4. Žulová dlažba je navržena nová, štípaná.

350 mm

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí

ČSN EN 131028-1
ČSN EN 14227-1
ČSN EN 13285
ČSN 73 6131 - část 1
ČSN 73 6129
ČSN EN 998-2

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena na pozemcích poz.č.parc. 2285/1 (ostatní plocha – silnice), 326/1 (ostatní
plocha – silnice), 327/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 327/1 (ostatní plocha – jiná plocha),
329/7 (ostatní plocha – silnice), 344 (zastavěná plocha a nádvoří), 343 (zahrada), 314/1 (ostatní
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14.
15.

16.
17.

plocha – ostatní komunikace), 2286/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 25 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), 2286/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Týniště nad Orlicí
a umístěna v souladu s pravomocným územním rozhodnutím ze dne 26.03.2018 pod č.j.
MÚTý/STAV/4974/2017-6-Rozh-ÚŘUS-Ve (MěÚ Týniště nad Orlicí) a podle projektové
dokumentace, vypracované společností VIAPROJEKT s.r.o., kterou autorizoval autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby pan Ing. Radek Michlík ČKAIT 0601651 ve smyslu § 159 stavebního
zákona, která bude speciálním stavebním úřadem ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, oznámit termín zahájení stavby.
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.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
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 žádost o
stanovení omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkami či objížďkami dle
ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích bude-li zapotřebí.
Před osazením nových dopravních značek je nutno si předem zajistit stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikačních dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, kde je příslušným dopravním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí,
ODOŽÚ).
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.
O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje
osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
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.
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 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.
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.
Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od
20ºº do 7ºº hodin.
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.
Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně
předány jejich vlastníkům.
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.,
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20.

21.

22.

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.
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. 21).
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.).
Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření,
souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):

• Koordinované závazné stanovisko jednotlivých dotčených orgánů působících na MěÚ Kostelec nad
Orlicí ze dne 14.11.2017 pod č.j. MUKO-24595/2017-lf
Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle § 29
odst. 2 písm. b)
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 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 dle zákona
č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz přiložený seznam
oprávněných organizací, 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.
Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. n)
Jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu věcně příslušný uvádíme, že k předloženému
záměru je třeba souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.
Zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b)
Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství upozorňuje, že nevyužitelný
odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní
materiál je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech. Doklady o řádném
využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.
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• souhlasném stanovisku Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního
inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. KRPH-51582/ČJ-2018-050706 ze dne 15.06.2018
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, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel, atd.)
Při úpravě křižovatky zhotovitel učiní taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčených
komunikací vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a při umisťování budou dodrženy platné technické
podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu,
předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a
harmonogramu prací.
• závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, ze dne 01.06.2018 pod č.j. HSHK-2573-2/2018
K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba požádat o nové závazné stanovisko
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
• souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (MěÚ Kostelec nad Orlicí, orgán ochrany
zemědělského půdního fondu) ze dne 10.01.2018 pod č.j. MUKO-28111/2017-lc
2
Před zahájením stavby z plochy trvalého záboru o výměře 168 m provést na pozemku parc. čís.
3
343 v k.ú. Týniště nad Orlicí skrývku kulturních vrstev půdy, tj. ornice v tl. 0,10 m o objemu 16 m .
Skrývku ornice dočasně uložit na deponii na pozemku parc. čís. 343 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
Deponie zeminy musí být řádně založena do komolého tvaru a ošetřována (tj. udržována
v bezplevelném stavu) aby, nedocházelo ke ztrátám kulturní půdy či újmě na kvalitě zeminy až do
doby jejího zpětného použití.
Po dokončení výstavby uloženou skrývku využít na povrchové úpravy nezpevněných ploch okolo
nově vybudovaných objektů na pozemku parc. čís. 343 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Sejmutá ornice
musí tvořit svrchní vrstvu půdy pozemku.
O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním
skrývaných kulturních vrstev půdy vést stavební deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti
rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
23. 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):
• stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 21.06.2018 pod zn.č.
5001731557 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zařízením (STL plynovod
PE d 110, d 63, přípojky plynu)
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
plynárenských zařízení.
Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení (PZ).
Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovody před
mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min.
3 cm.
Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad
potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s
odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho
odtržení.
Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu dle
ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
Obrysy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ,
ostatní stavební objekty (dopravní značení, sloupky, betonové patky,..) musí být umístěny v
minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
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Kanalizace bude uložena pod PZ.
Nejmenší dovolená vzdálenost základu stožárů pro lampy VO je 0,5 m. Uzemnění budou vedena
na opačnou stranu od plynovodu.
V případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ
vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou
vzdálenost, neboje 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 plyn,
zařízení na náklady investora.
Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a
v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
• vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
13.06.2018 pod č.j. 625155/18 s tím, že dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
I. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.;
II. 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 příslušným správním
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
III. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky,
které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
• V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte
rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj
zpevněné pojížděné plochy.
• V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
• Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
• Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebíratelný.
• Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebíratelný.
(ii) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je
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;
V. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností 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 Vyjádřeni, ii) změnou rozsahu Zájmového
území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) 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
• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 11.06.2018 pod zn.č.
AQUA/979/22/2018/Lu
bez podmínek pro realizaci stavby pozemní komunikace
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• stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření ze dne 14.06.2018 pod zn.č.
1098728072
Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „Souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“
V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním v územním řízení a
s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

• souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.06.2018 pod zn. 1098728071
Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a
dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN
EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a
ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady
viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší
společností.
Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených
firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost
2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je
žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů.
Ochranné pásmo vedení VN (WN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí
„POZOR - ochranné pásmo vedení VN (WN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby.
ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností
nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety
země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo
kabelové vedení /např. chodník - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného
kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení
distribuční soustavy.
Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a
ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce cz)
Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

• vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 05.06.2018 pod zn.č. ŘSD/1868/37000/2018/Ma
Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy a poz.č.parc. 2285/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí
bude protokolárně předán ŘSD ČR, Správa Hradec Králové

• sdělení o existenci energetického zařízení a všeobecné podmínky pro provádění činností
v ochranných pásmech vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 06.02.2019 pod zn.č.
0101055000 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN a VN + NADZEMNÍ SÍŤ NN
Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a
zařízení technické infrastruktury 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
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některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras
energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být
uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury
zasíláme v příloze tohoto dopisu.
V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo
zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních
prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení
trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci
energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a
to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení,
trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do
ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou
komunikaci, 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 nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je
nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického
zákona.
Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení,
síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního
stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
Odůvodnění:
Žadatel, Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, se sídlem Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad
Orlicí, podal prostřednictvím statutárního zástupce pana Libora Koldinského (starosta) dne 27.07.2018
u zdejšího správního úřadu žádost o stavební povolení pro stavbu „Úprava křižovatky Mostecká a
Turkova, Týniště nad Orlicí“ v Týništi nad Orlicí, na poz.č.parc. 2285/1 (ostatní plocha – silnice),
326/1 (ostatní plocha – silnice), 327/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 327/1 (ostatní plocha –
jiná plocha), 329/7 (ostatní plocha – silnice), 344 (zastavěná plocha a nádvoří), 343 (zahrada), 314/1
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 25 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 2286/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Týniště nad
Orlicí.
Stavba byla umístěna územním rozhodnutím (MěÚ Týniště nad Orlicí) ze dne 26.03.2018 pod č.j.
MÚTý/STAV/4974/2017-6-Rozh-ÚŘUS-Ve, které nabylo právní moci dne 24.04.2018. Pro stavbu byl
obecným stavebním úřadem MěÚ Týniště nad Orlicí dne 15.08.2018 pod č.j. MÚTÝ/STAV/4974/20177-Dopi-ÚŘUS-Ve vydán souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
Součásti žádosti je:
- projektová dokumentace stavby zpracovaná společností VIAPROJEKT s.r.o. a autorizovaná
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby panem Ing. Radkem Michlíkem ČKAIT 0601651
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 29.05.2018 pod zn. 180529101081837 z hlediska existence sítí – v zadaném zájmovém území a uvedené výšce se
nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti
- vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 29.05.2018 pod
zn. E19916/18, s tím, že nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s.
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stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 21.06.2018 pod zn.č.
5001731557 s tím, že v uvedeném území se nachází stávající plynovod PE d 63, d 110, přípojky
plynu
sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s. ze dne 29.05.2018 pod zn.
0200759276 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení společnosti Telco
Pro Services, a.s.
sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
29.05.2018 pod zn.č. 0100931631 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným
pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍT NN + VN a NADZEMNÍ SÍŤ NN
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.06 2018 pod zn. 1098728071
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření ze dne 14.06.2018 pod zn. č.
1098728072
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
13.06.2018 pod č.j. 625155/18 s tím, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 06.12.2017 pod zn.č.
AQUA/1908/22/2017/Lu
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 11.06.2018 pod zn.č.
AQUA/979/22/2018/Lu
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 05.06.2018 zn. ŘSD/1868/37000/2018/Ma s tím, že
souhlasí s vydáním stavebního povolení
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje ze dne 01.06.2018 č.j. HSHK-2573-2/2018
stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.06.2018 č.j. KRPH-51582/ČJ-2018-050706, souhlasí s vydáním
stavebního povolení
vyjádření Muzea a galerie Orlických hor ze dne 08.11.2017
koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí (památková péče, dopravní, životní
prostředí) ze dne 14.11.2017 pod č.j. MUKO-24595/2017-lf
souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (MěÚ Kostelec nad Orlicí, orgán ochrany
zemědělského půdního fondu) ze dne 10.01.2018 pod č.j. MUKO-28111/2017-lc
závazné stanovisko MěÚ v Týništi nad Orlicí, odbor- stavební úřad ze dne 06.06.2018 pod č.j.
MÚTý/STAV/2117/2018-2-ZS-ZaSt-Ve, ve smyslu ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona
Územní rozhodnutí o umístění stavby (MěÚ v Týništi nad Orlicí, odbor- stavební úřad) ze dne
26.03.2018 pod č.j. MÚTý/STAV/4974/2017-6-Rozh-ÚŘUS-Ve
odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy
Hradec Králové ze dne 31.05.2018 pod č.j. MO 153120/2018-5512HK bez konverzní doložky
stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (odbor životního prostředí a zemědělství/
ochrany přírody a krajiny) ze dne 30.05.2018 pod č.j. KUKHK-18752/ZP/2018 ve smyslu § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny bez konverzní doložky
stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (odbor životního prostředí a zemědělství/
zemědělství) ze dne 25.06.2018 pod č.j. KUKHK-18729/ZP/2018 bez konverzní doložky
plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 17.07.2018

Dne 14.08.2018 vyzval speciální stavební úřad e-mailem zpracovatele projektové dokumentace
k doplnění žádosti o stanoviska v el. podobě, aby u nich mohla být provedena autorizovaná konverze.
Jednalo se o:
- stanovisko Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne
31.05.2018 pod č.j. MO 153120/2018-5512HK
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
ochrany přírody a krajiny ze dne 29.05.2018 pod č.j. KUKHK-18752/ZP/2018
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 29.05.2018 pod č.j. KUKHK-18729/ZP/2018
- situaci C.1.2. v PDF podobě z důvodu použití na úřední desce
Dne 14.08.2018 žadatel svou žádost doplnil o el. verzi:
- stanovisko Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne
31.05.2018 pod č.j. MO 153120/2018-5512HK
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stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
ochrany přírody a krajiny ze dne 29.05.2018 pod č.j. KUKHK-18752/ZP/2018
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 29.05.2018 pod č.j. KUKHK-18729/ZP/2018
u daných dokumentů správní orgán zajistil autorizovanou konverzi
- situaci C.1.2. v PDF podobě
-

Dne 14.08.2018 speciální stavební úřad požádal obecný stavební úřad MěÚ v Týništi nad Orlicí o
souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který obdržel dne 15.08.2018 pod č.j.
MÚTý/STAV/4974/2017-7-Dopi-ÚŘUS-Ve ze dne 15.08.2018.
Dne 15.08.2018 speciální stavební úřad požádal Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové
o vyjádření svého souhlasu či nesouhlasu se stavbou na situaci stavby a to ve smyslu ustanovení
§ 184a stavebního zákona.
Dne 20.08.2018 dodalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové vyjádření svého
souhlasu se stavbou na situaci stavby a to ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona.
Dne 07.09.2018 speciální stavební úřad požádal obecný stavební úřad MěÚ v Týništi nad Orlicí o
zaslání rozhodnutí o povolení odstranění stavby čp. 37, na jejímž místě má být postavena část stavby,
uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.
Dne 10.09.2018 dodal MěÚ v Týništi nad Orlicí rozhodnutí o povolení k odstranění stavby čp. 37 v ul.
Turkova na poz.č.parc. 344 ze dne 04.08.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2044/2017-6-Rozh-ODSP-Ve.
Speciální stavební úřad prokázal, že žadatel (stavebník) má k dotčeným poz.č.parc. 2286/1, 25,
2286/3, 314/1, 343, 344, 329/7, 327/1, 327/3 a 326/1 vlastnické právo, a to výpisem z katastru
nemovitostí vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 10001 k datu
21.08.2018 pro obec a kat. území Týniště nad Orlicí. Vlastnické právo k poz.č.parc. 2285/1 má Česká
republika, kde příslušnost hospodařit s majetkem státá má Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to výpisem
z katastru nemovitostí vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 1505
k datu 21.08.2018 pro obec a kat. území Týniště nad Orlicí. Vlastník poz.č.parc. 2285/1 udělil souhlas
se stavbou na situaci stavby ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona. Tento stav je ke dni
vydání tohoto rozhodnutí stejný (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Vlastnická práva
k sousedním pozemkům byla ověřena nahlížením do katastru nemovitostí (výstupy jsou součástí
spisu).
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad
opatřením ze dne 10.09.2018 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112 stavebního zákona
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že předložená projektová
dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací (souhlas obecného stavebního úřadu dle
§ 15 stavebního zákona), 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.
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. 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.
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V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani
závazná stanoviska dotčených orgánů.
Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36
odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do třech dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek,
důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již
neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno
rozhodnutí. V dané lhůtě se nikdo nepřišel se spisem seznámit.
Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o
zahájení stavebního 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.
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, 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 11.09.2018 do dne 27.09.2018. Důkaz o
vyvěšení a sejmutí je součásti spisu. Dále byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Týniště
nad Orlicí ode dne 27.09.2018 do dne 29.10.2018. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součásti spisu a byl
zaslán dne 02.11.2018.
Speciální stavební úřad si dne 06.02.2019 obstaral platná vyjádření k existenci sítí, která pouze
potvrzují skutečnosti jako ta předchozí (dané doklady nemají vliv na práva účastníka řízení). Jedná se
o tato vyjádření:
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 06.02.2019 pod
zn.č. 0101055000 s tím, že se ve vyznačeném zájmovém území nachází nebo ochranným
pásmem energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN + VN a NADZEMNÍ SÍŤ NN
Podmínky z nich vyplývajících jsou uvedeny v podmínce č. 23 tohoto rozhodnutí.
V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu
požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby byla
vypracována společností VIAPROJEKT s.r.o. a autorizována panem Ing. Radkem Michlíkem,
autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT 0601651, která bude ověřena po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí. 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 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)
Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna,
není-li stavebníkem a touto osobou je:
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
Česká republika
p řís lu šn o st h o sp o d a řit s ma je tk e m s tá tu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 - Nusle
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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:
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
Česká republika
p řís lu šn o st h o sp o d a řit s ma je tk e m s tá tu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 - Nusle
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 těmito osobami jsou:
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
Česká republika
p řís lu šn o st h o sp o d a řit s ma je tk e m s tá tu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 - Nusle
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:
338/4
Pan Luděk JIROUT, Koudelka 84, 53401 HOLICE
339
Paní Ing. Romana JANKŮ, Bieblova 296/15, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ Slezské Předměstí,
340, 341, 345, 346
Pan Jindřich VÁVRA, Turkova 39, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
342
Paní Ing. Martina JUNGMANOVÁ, Horní Rokytnice 508, 51244
ROKYTNICE NAD JIZEROU
Pan Aleš KMÍNEK MUDr., Štverákova 2804/28, 19300 PRAHA 9 - Horní
Počernice
Pan Michal VÍK, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Taťána VÍKOVÁ, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
348
Paní Ilona HASENÖHRLOVÁ, Turkova 289, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
352/1, 350/1, 350/2
Pan David SUCHAN, Sosnovecká 579/4, 18100 PRAHA 8 - Troja
356/1
Paní Miluška BROŽKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Ludmila DVOŘÁČKOVÁ, Boženy Němcové 313, 51724
BOROHRÁDEK
Pan Kamil FÜSI, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Lucie FÜSIOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Jaroslav GRULICH, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Eva GRULICHOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Josef HETCL, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Pavla HORÁKOVÁ, Jiráskova 487, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Dana JANEČKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Petr KARKULA, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Vlastimil KREBS, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Iva KREBSOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Monika MACHOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Jiří ROKL, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Jiří VOBORNÍK, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
47
Pan Oldřich KADRMAS, Turkova 461, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Alena KADRMASOVÁ, Turkova 461, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
46/2, 39/1
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 HRADEC
KRÁLOVÉ
39/2, 38
Pan Vladimír BUREŠ, Turkova 80, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
22
Pan Michal POŠVÁŘ, Turkova 81, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
19
Pan Dušan UNGER, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Eva UNGER, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
18
Pan Ing. Petr ČERNÝ, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Petra ČERNÁ, V kopečku 292, 51722 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
17/2, 15
Pan Jaroslav MARČÍK, Sušická 603/13, 16000 PRAHA 6 - Dejvice
13
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD
ORLICÍ
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Pan Vladimír ZÁBRODSKÝ, Štěpánovská 329, 51722 ALBRECHTICE
NAD ORLICÍ
Paní Božena ZÁBRODSKÁ, Štěpánovská 329, 51722 ALBRECHTICE
NAD ORLICÍ
309
Paní Eva HODYCOVÁ, Turkova 5, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
310
Pan Michal VÍK, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Taťána VÍKOVÁ, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
311/1
Česká republika
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 12800 PRAHA 2 - Nové Město
323/1, 324
Pan Radomír SLAVÍK, Mostecká 9, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
325
Paní Jaroslava KOZLOVÁ, U Dubu 691, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Jaroslava MORAVCOVÁ, Mostecká 652, 51721 TÝNIŠTĚ NAD
ORLICÍ
Paní Jana PŘICHYSTALOVÁ, Pichlova 2537, 53002 PARDUBICE Zelené Předměstí
329/9, 327/2
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD
ORLICÍ
vlastníci či správci inženýrských sítí:
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)
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:
p.č. 327/2
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
ostatní věcná břemena na p.č. 346, 17/2, 15, 309, 310 nemohou být prováděním stavby přímo
dotčena
Při psaní rozhodnutí ve věci samé, speciální stavební úřad ověřoval oprávněnost (existenci) výše
uvedených účastníků řízení, přičemž zjistil, že spoluvlastník poz.č.parc. 356/1 jehož součástí je stavba
bytového domu čp. 41 paní Pavla Horáková, bytem Jiráskova 487, 51724 Borohrádek svůj vlastnický
podíl prodala kupní smlouvou ze dne 20.12.2018 (právní účinky zápisu ke dni 31.12.2018; zápis
proveden dne 23.01.2019) a novými spoluvlastníky poz.č.parc. 356/1 jehož součástí je stavba
bytového domu čp. 41 jsou paní Simona Housková, bytem Turkova 41, 51721 Týniště nad Orlicí a pan
Daniel Zips, bytem Turkova 41, 51721 Týniště nad Orlicí. Tato skutečnost vyplývá z LV č. 1882 +
2170 pro obec a kat. území Týniště nad Orlicí.
Z uvedeného důvodu speciální stavební úřad usnesením ze dne 08.02.2019 pod č.j. MUKO3400/2019-rs rozhodl, že podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou paní Simona Housková, bytem
čp. 47, 53316 Chýšť a pan Daniel Zips, bytem Hlučínská 739, 74727 Kobeřice účastníky tohoto řízení
a dále rozhodl, že podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu není paní Pavla Horáková, bytem
Jiráskova 487, 51724 Borohrádek účastníkem tohoto řízení. Ostatní účastníci řízení byli o této
skutečnosti vyrozuměni dokumentem ze dne 08.02.2019 pod č.j. MUKO-3411/2019-rs.
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, 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 vyrozumění) byla vyvěšena
na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne
08.02.2019 do dne 25.02.2019. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součásti spisu. Dále byla vyvěšena na
úřední desce Městského úřadu Týniště nad Orlicí ode dne 11.02.2019 do dne 27.02.2019. Důkaz o
vyvěšení a sejmutí je součásti spisu a byl zaslán dne 28.02.2019.
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:
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 – v daném případě je pro stavbu vydáno územní rozhodnutí ze dne
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26.03.2018 pod č.j. MÚTý/STAV/4974/2017-6-Rozh-ÚŘUS-Ve, které nabylo právní moci dne
24.04.2018. Souhlas obecného stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona byl vydán dne
15.08.2018 pod č.j. MÚTÝ/STAV/4974/2017-7-Dopi-ÚŘUS-Ve. Otázky souladu byly řešeny
v uvedeném územním rozhodnutí, dle kterého je předmětná stavba s územně plánovací
dokumentací Územní plán Týniště nad Orlicí, vydaný jako opatření obecné povahy dne
18.09.2017 s účinností ode dne 04.10.2017 v souladu.
Nejedná se o stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby.
a) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace je úplná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů - obecné požadavky na
využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávající křižovatky pozemních komunikací, jejíž součástí
jsou i chodníky a přechody pro chodce, uplatnila se při tvorbě projektové dokumentace i vyhláška
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky
na stavby.
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Technické, popř. jiné vybavení potřebné
k užívání stavby není třeba budovat. V rámci celého záměru, jak je řešen v územním rozhodnutí
dojde k úpravě i zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Tato otázka je
v působnosti obecného stavebního úřadu a byla tedy řešena v územním řízení, v rámci kterého
byla tato část záměru obecným stavebním úřadem umístěna i povolena.
c) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou
uvedeny v podmínkách stavebního povolení.
Speciální stavební úřad rovněž ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky
budoucího užívání stavby, kde se bude nadále jednat o veřejnou stavbu sloužící pro veřejné užití –
pozemní komunikaci se zpevněnými plochami (chodník, parkovací místa).
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.
Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že
uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a právem chráněné zájmy účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

UPOZORNĚNÍ pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy
povolení nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se
staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy
speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že provedení svého záměru upouští; to
neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
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Poučení

ROZDĚLOVNÍK:

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 s odkazem na § 144 odst. 5 správního řádu podává v počtu dvou stejnopisů. 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 nepřípustné.

otisk úředního razítka

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

Příloha:
1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zasláno stavebníkovi po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vybíraných správními orgány České republiky (v platném znění), stanovený v sazebníku
správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích a to v pol. 18 bod č. 1
písm. f) ve výši 10000,- Kč, který byl zaplacen dne 19.09.2018.
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Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona):
Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:
vlastníci dotčených pozemků
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Česká republika
p ř íslu š n os t h o sp o d ař it s ma jet k e m s t á tu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 PRAHA 4 - Nusle
vlastníci sousedních pozemků:
338/4
Pan Luděk JIROUT, Koudelka 84, 53401 HOLICE
339
Paní Ing. Romana JANKŮ, Bieblova 296/15, HRADEC KRÁLOVÉ - Slezské
Předměstí
340, 341, 345, 346
Pan Jindřich VÁVRA, Turkova 39, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
342
Paní Ing. Martina JUNGMANOVÁ, Horní Rokytnice 508, ROKYTNICE N. JIZEROU
Pan MUDr. Aleš KMÍNEK, Štverákova 2804/28, PRAHA 9 - Horní Počernice
Pan Michal VÍK, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Taťána VÍKOVÁ, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
348
Paní Ilona HASENÖHRLOVÁ, Turkova 289, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
352/1, 350/1, 350/2 Pan David SUCHAN, Sosnovecká 579/4, 18100 PRAHA 8 - Troja
356/1
Paní Miluška BROŽKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Ludmila DVOŘÁČKOVÁ, Boženy Němcové 313, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Kamil FÜSI, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Lucie FÜSIOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Jaroslav GRULICH, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Eva GRULICHOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Josef HETCL, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Simona HOUSKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Dana JANEČKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Petr KARKULA, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Vlastimil KREBS, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Iva KREBSOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Monika MACHOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Jiří ROKL, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Jiří VOBORNÍK, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Daniel ZIPS, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
47
Pan Oldřich KADRMAS, Turkova 461, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Alena KADRMASOVÁ, Turkova 461, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
46/2, 39/1
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ
39/2, 38
Pan Vladimír BUREŠ, Turkova 80, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
22
Pan Michal POŠVÁŘ, Turkova 81, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
19
Pan Dušan UNGER, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Eva UNGER, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
18
Pan Ing. Petr ČERNÝ, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Petra ČERNÁ, V kopečku 292, 51722 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
17/2, 15
Pan Jaroslav MARČÍK, Sušická 603/13, Dejvice, 16000 PRAHA 6
13
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
11
Pan Vladimír ZÁBRODSKÝ, Štěpánovská 329, 51722, ALBRECHTICE N. O.
Paní Božena ZÁBRODSKÁ, Štěpánovská 329, 51722, ALBRECHTICE N. O.
309
Paní Eva HODYCOVÁ, Turkova 5, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
310
Pan Michal VÍK, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Taťána VÍKOVÁ, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
311/1
Česká republika
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 12800 PRAHA 2 - Nové Město
323/1, 324
Pan Radomír SLAVÍK, Mostecká 9, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
325
Paní Jaroslava KOZLOVÁ, U Dubu 691, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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329/9, 327/2

Paní Jaroslava MORAVCOVÁ, Mostecká 652, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Jana PŘICHYSTALOVÁ, Pichlova 2537, PARDUBICE - Zelené Předměstí
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

vlastníci či správci inženýrských sítí:
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)
Dotčené orgány:
• HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, RYCHNOV N. KN.
• Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.
• MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (životní prostředí), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
• Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 50001
HRADEC KRÁLOVÉ
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí
1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ
Vypraveno dne: 19.03.2019

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

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

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

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