MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
stavební úřad – životní prostředí
Vaše značka:
Číslo jednací: MUKO-22973/2018-L
Spisová značka: 4686/2018
Datum: 24.04.2019
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová
Kontakt: 725 082 583 / lledrova@muko.cz
Počet listů: 11
Počet příloh/listů příloh: 0/0
Sp. znak, sk. režim: 325.1., A/10

V E Ř E J N Á

S T A V E B N Í

DLE ROZDĚLOVNÍKU

V Y H L Á Š K A

P O V O L E N Í

Žadatel, Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, podal prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové, zastoupeného pověřeným zaměstnancem společnosti Ing. Miroslavem Řehákem, dne
25.09.2018 u zdejšího správního úřadu žádost o stavební povolení pro stavbu „III/3172 Borohrádek,
2.etapa“ v Borohrádku, na poz.č.parc. 625/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 650/1 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 881/1 (ostatní plocha – silnice), 881/3 (ostatní plocha – neplodná
půda), 881/4 (ostatní plocha – silnice), 881/5 (ostatní plocha – silnice), 881/6 (ostatní plocha – silnice),
881/7 (ostatní plocha – silnice), 881/8 (ostatní plocha – silnice), 881/10 (ostatní plocha – silnice), 954
(ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Borohrádek.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční
správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako
speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění 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:
„III/3172 Borohrádek, 2.etapa na poz.č.parc. 625/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 650/1
(ostatní plocha – ostatní komunikace), 881/1 (ostatní plocha – silnice), 881/3 (ostatní plocha –
neplodná půda), 881/4 (ostatní plocha – silnice), 881/5 (ostatní plocha – silnice), 881/6 (ostatní
plocha – silnice), 881/7 (ostatní plocha – silnice), 881/8 (ostatní plocha – silnice), 881/10 (ostatní
plocha – silnice), 954 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Borohrádek, kterým se
tato stavba

p o v o l u j e .

Popis stavby:
Komunikace
Předmětem stavby je stavební úprava silnice č. III/3172 v úseku km od 0,040 00 (ZÚ) do 0,760 00
(KÚ) silničního staničení, v celkové délce 0,720 km. Stávající vozovka s krytem z žulové dlažby a
asfaltu vykazuje známky poruch a nerovností, které zhoršují sjízdnost komunikace, bezpečné užívání
a jízdní komfort na komunikaci. Řešený úsek silnice III/3172 se nachází ve městě Borohrádek
(ul. T. G. Masaryka) v okrese Rychnov nad Kněžnou.
Začátek navrhované akce začíná v km 0,040, kde se napojuje na stávající komunikaci a chodník a
konec komunikace a chodníku je navržen v km 0,760.
Komunikace bude plynule rozšířena od staničení 0,560 do 0,585 z šířky 5,5m na 6,2m a poté plynule
zúžena od staničení 0,635 do 0,660 z šířky 6,2m na 5,5m.
šířka vozovky
délka vozovky
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

5,5 m
cca 720,0 m
E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz

IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
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Podél komunikace budou použity silniční betonové obruby (1000/250/150) do betonového lože
C20/25nXF3 s přesahem 0,12 m.
V místech nájezdů na chodník bude použita nájezdová obruba (1000/150/150) snížená na přesah
0,02 m, nájezdové rampy budou ve sklonu max. 6,0%.
V místě autobusové zastávky bude obruba převýšená o 0,16 m.
Podél silniční obruby bude obnovena dvojlinka z kamenné dlažby drobné š. 0,25 m, zaspárována
bude maltou MC25 XF4.
Dešťová kanalizace
Je navržena dešťová kanalizace s ohledem na potřebu odvodnění povrchu komunikace a ostatních
zpevněných ploch v úsecích, kde není možno tento povrch odvodnit gravitačně do okolních příkopů a
ploch nebo stávající kanalizace. Dešťová voda je odváděna do uličních vpustí a do štěrbinových
žlabů, které jsou svedeny potrubím DN 200 mm do stoky DN 300 mm (zřejmé z výkresové
dokumentace). Dešťová kanalizace rovněž odvodňuje přilehlé plochy k nově navrženému tělesu
komunikace jednak související přímo s komunikací, ale rovněž plochy, které vlivem výstavby
komunikace je nutné odvodnit kanalizačním systémem komunikace. Uložení potrubí do vykopané rýhy
(uvažovaná šířka je 1,15 m v případě trouby DN 300 mm) stoky kanalizace je navrženo do lože ze
štěrkopísku. Obsyp potrubí je navržen zhutněného štěrkopísku. Vlastní zásyp rýhy je navržen z
vhodné dobře zhutnitelné zeminy nesoudržné.
V místě, kde kanalizační stoku kříží komunikace je potrubí PP navrženo případné obetonování.
Přípojky uličních vpustí, jsou navrženy z PP trub DN 200 mm nejsou s obetonováním ve
vozovce.
Dešťová kanalizace je rozdělena na dvě samostatné stoky - “A“, “B“
Stoka “A“ délky 333,0 m od staničení 0,127 do 0,447 je vyústěna do vodního toku „Velínský potok“.
Stoka “B“ délky 138,5 m od staničení 0,462 do 0,602 je vyústěna do vodního toku „Velínský potok“.
Od staničení 0,040 do 0,127 a 0,602 do 0,761 jsou uliční vpusti a štěrbinové žlaby svedeny do
stávající kanalizace.
Kanalizační stoky:
Vlastní kanalizační stoky, ale i přípojky jsou navrženy z korugovaných PP trub ULTRA -RIB 2 SN10
DN 200 a 300 mm. Kanalizační trouby budou kladeny do štěrkopískového lože.
Charakteristika stoka „A“:
DN 300 dl. 8,0 m
0,000-0,008
0,008-0,012
DN 300 dl. 4,0 m
0,012-0,062
DN 300 dl. 50,0 m
0,062-0,162
DN 300 dl. 100,0 m
0,162-0,333
DN 300 dl. 171,0 m

i=50‰
i=50‰o
i=6,5‰
i=18,5‰
i=18,5‰

Charakteristika stoka „B“:
0,000-0,009
DN 300 dl. 9,0 m
0,009-0,013
DN 300 dl. 4,0 m
0,013-0,063
DN 300 dl. 50,0 m
0,063-0,113
DN 300 dl. 50,0 m
0,113-0,138
DN 300 dl. 25,0 m

i=50‰
i=50‰
i=21,5‰
i=15,0‰
i=3,7‰

Výkopy pro uložení kanalizace budou chráněny svislým pažením kvůli pískovému podloží, které je v
úrovní hladiny vody téměř tekutý.
Revizní šachty:
Revizní šachty o průměru 1,0 m jsou umístěny po 50ti metrech a jsou navrženy s betonovou
monolitickou spodní částí provedenou na štěrkopískovém podsypu. Horní část šachet je navržena z
prefabrikovaných betonových skruží a přechodových konických kusů s poklopem. V ojedinělých
případech je možno konický kus nahrazen betonovým přechodovým kusem - deskou s ohledem na
malou stavební výšku šachty.
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Poklop šachet je navržen ocelový o průměru 0,6 m a podle jeho umístění se může jednat o poklop
těžký, nebo i poklop určený pro malou zátěž.
Uliční vpusti:
Uliční vpusti jsou navrženy jako klasické silniční uliční vpusti, budou osazeny čtvercovými litinovými
mřížemi 500x500 mm pro třídu zatížení D400. Hloubka odtoku je uvažována 1,30 až 2,75 m. Hloubku
vpustí, bude třeba přizpůsobit dle skutečnosti při jejich osazování s ohledem na výšku dna
kanalizačních přípojek.
Spodní konstrukce uliční vpusti je uložena na betonové podkladní vrstvě. Ostatní části jsou navrženy
jako prefabrikované z betonových dílců.
Konstrukce ocelové mříže je osazena do konstrukce ocelového rámu, který je uložen na betonové
části konstrukce vpusti.
Přípojky uličních vpustí, jsou navrženy z korugovaných PP trub DN 200 mm.
Štěrbinové žlaby:
Štěrbinové žlaby jsou navrženy ŘADY I o rozměrech 450/500/4000 s kombinací prvků s vnitřním
sklonem 0% a 0,5%. Odtok ze žlabů do stok je vpusťovým kusem max. po 30ti m. Štěrbinové trouby
jsou uložené do betonového lože C20/25nXF3.
Výústní objekt:
Výústní objekty jsou u stok "A" a "B" v blízkosti koryta Velinského potoku navrženy z kamenné dlažby
tl. 250mm do betonového lože tl. 150mm ve sklonu stávajícího stavu.
Propustek v km 0,732, který vede pod komunikací v úhlu 65° bude rekonstruován. Stávající kamenný
propustek šířky 0,75m je tvořen kamennou opěrou z řádkového zdivá žulového a překladu. Bude ve
stejném umístění nahrazen ŽB základem a ŽB opěrami s otvorem o šířky 0,75 a překlad bude tvořen z
ŽB překladu.
Popis řešení komunikace
Návrhové parametry vozovky:
NÚPV:
D1
TDZ:
V (15-100 TNV/24h)
Podloží:
PIII
Bude provedena také obnova stávajícího přechodu pro chodce.
Směrové poměry
Směrové vedení komunikace je zachováno stávající s ohledem na přilehlou zástavbu a okolní
soukromé pozemky. Směrové vedení je patrné z příloh situace.
Sklonové poměry
Podélný sklon v celém úseku přibližně kopíruje stávající stav. Je navržen s ohledem na přilehlou
zástavbu a křižovatky, aby nedocházelo ke zbytečným zemním pracím a nadměrnému zvyšování
nákladů.
Příčný sklon
Povrch komunikace bude proveden dle návrhu a to v rozsahu stávajícího stavu.
Skladba konstrukce
V opravovaném úseku bude provedeno celoplošné frézování a výměna podloží. Stávající niveleta
bude upravena dle návrhu, její max. navýšení může být do 150 mm.
Oprava vozovky
Konstrukce dle TP 170: D1-N-2, TDZ V, PIII
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
Spoj. Postřik z kationaktivní asf. emulze
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
Infiltrační postřik z modif. kat. asf. emulze
Štěrkodrť
Štěrkodrť
Edef.2.min=45MPa
Celkem
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ACO 11
PS-E
ACP 16+
PI-EP
ŠDA
ŠDB

40 mm (ČSN EN 13108-1:2008)
0,5 kg/m2 (ČSN 73 6129)
70 mm (ČSN EN 13108-1:2008)
1,5 kg/m2 (ČSN 73 6129)
150 mm (ČSN 73 6126)
150 mm (ČSN 73 6126)
410 mm
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Úprava podloží:
V aktivní zóně vozovky bude provedena výměna podloží v tl. 0,30m v celém úseku komunikace.
Napojení na stávající chodník (DLAŽBA)
Konstrukce dle TP 170: D2-D-1, TDZ CH PIII (UPRAVENÉ)
Zámková dlažba
DL60
Kamenné lože 4-8
L
Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=50MPa
Štěrkodrť 0/32
ŠDB
Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=30MPa
Edef.2.min=30MPa
Celkem

60 mm (ČSN 73 6131)
40 mm (ČSN 73 6130)
200 mm (ČSN 73 6126)
300 mm

Napojení na stávající chodník (ASFALT)
Konstrukce dle TP 170: D2-N-3, TDZ CH PIII (UPRAVENÉ)
Asfalt
ACO 8CH
Kamenné lože 4-8
L
Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=50MPa
štěrkodrť 0/32
ŠDB
Povrch zhutněné podkladní vrstvy. Edef.2.min=30MPa
Edef.2.mm=30MPa
Celkem

60 mm (ČSN EN 13108-1:2008)
40 mm (ČSN 73 6130)
200 mm (ČSN 73 6126)
300 mm

Napojení na stávající vjezdy (DLAŽBA)
Konstrukce dle TP 170: D2-D-1, TDZ VI PIII
Zámková dlažba
DL80
Kamenné lože 4-8
L
Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=70MPa
Štěrkodrť 0/32
ŠDB
Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=30MPa
Edef.2.min=30MPa
Celkem

80 mm (ČSN 73 6131)
40 mm (ČSN 73 6130)
250 mm (ČSN 73 6126)
370 mm

Napojení na stávající vjezdy (ASFALT)
Konstrukce dle TP 170: D2-D-1, TDZ VI PIII (UPRAVENÉ)
Asfalt
ACO 11
Kamenné lože 4-8
L
Povrch zhutněné podkladní vrstvy, Edef.2.min=70MPa
štěrkodrť 0/32
ŠDB
Povrch zhutněné podkladní vrstvy. Edef.2.min=30MPa
Edef.2.mm=30MPa
Celkem

80 mm (ČSN EN 13108-1:2008)
40 mm (ČSN 73 6130)
250 mm (ČSN 73 6126)
370 mm

Napojení na stávající stav
Na začátku i na konci úseku je vozovka plynule napojena na okolní úseky.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
z a s t o u p e n n a z á k l a d ě p l n é m o c i
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988,
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice
zastoupené pověřeným zaměstnancem společnosti
Ing. Miroslav Řehák
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena na poz.č.parc. 625/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 650/1 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 881/1 (ostatní plocha – silnice), 881/3 (ostatní plocha – neplodná
půda), 881/4 (ostatní plocha – silnice), 881/5 (ostatní plocha – silnice), 881/6 (ostatní plocha –
silnice), 881/7 (ostatní plocha – silnice), 881/8 (ostatní plocha – silnice), 881/10 (ostatní plocha –
silnice), 954 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Borohrádek podle projektové
dokumentace, vypracované společností Kulhavý s.r.o. a autorizované autorizovaným technikem
pro dopravní stavby panem Zdeňkem Kysilkou, DiS. ČKAIT 0701489 ve smyslu § 159 stavebního
zákona, která bude stavebním úřadem ověřena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.
3. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie
pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodici linie se neumísťuji
žádné překážky. Předměty, stavby pra reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní
zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až
250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo
podstavec a ve výšil 100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení,
sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky
nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními
stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.
4. Snížený obrubník s výškou menši než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným
sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem.
5. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do20 mm a
po obou stranách musí mít opatřeni proti sjeti vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce
100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt
platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této vyhlášce.
6. V rámci daného záměru budou provedeny sadové úpravy a to dle projektu vypracovaného
společností Kulhavý s.r.o., Vraclav, zak.č. 2017-110 z 01/2018, které byly odsouhlaseny
dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Kostelec nad Orlicí dne 30.01.2019.
7. 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.
8. 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.
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.
10. 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.
11. 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).
12. 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.
13. O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje
osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
14. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
15. 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.
16. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci).
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.,
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. 26).
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.).
Budou dodrženy podmínky Města Borohrádek ze dne 13.08.2019 spočívající v:
Na základě schůzky s projektantem panem Ing. Petrem Kulhavým ze dne 31. července 2018 bylo
vyhodnoceno, že stavba přímo koliduje cca 5 vzrostlými stromy (lípa srdčitá), stavební zásah v
hloubce cca 60 – 70 cm nenávratně poškodí kořenový systém, proto byla navrhnuta úplná asanace
těchto pěti stromů. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením výše uvedených dřevin
investor vysadí 6 ks stromů v ulici Jiráskova s ohledem na umístění inženýrských sítí. Jako vhodné
taxony se doporučuje zvolit stromy s malou korunou v dospělosti do 4 – 6 m výšky, odolávající
suchu (Muchovník olšolistý Amelanchier alnifolia, Hloh - severoamerické druhy např. Crataegus
Crus-Gali, Katalpa Catalpa bignonioides 'Nana okrasné kultivary rodu Malus a Prunus.
Dále bylo dohodnuto, že nově vybudované plochy zeleně budou osázeny nízkými keři s výškou
nepřesahující 0,5 – 1 m (Potentila fruticosa, Genista lydia, Pinus mugo Mops, Ophir..., Spiraea
japonica, bumalda, betulifolia, Cornus canadensis, Caryopteris cladonensis, růže púdopokryvná
různé barvy, Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana', rabátka lze ozvláštnit i okrasnými trávami
např. dochan psárkatý, metlice trsnatá, pod stromy Lonicera nitida, Hypericum 'Hidcote',
Synphoriocarpos x chenaultii). Zelené plochy při výjezdu z bočních komunikací budou osázeny
půdopokryvnými dřevinami Cotoneaster dammeri 'Evergreen' Juniperus horizíntalis Green Carpet,
Blue Chip, Microbiota decussata. Předpokládaný počet rostlin na čtvereční metr u plošných
výsadeb a sazenic v květináči 9 x 9 x 11 cm je asi 10ks/m2 u sazenic v kontejneru 1,5 – 2 litry tj. asi
5 ks/m2.
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28. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření, souhlasů
vlastníků dotčených pozemků a staveb na nich či jejich správců k realizaci stavby, a to v(e):
• stanovisku správce toku Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe pod č.j.
LCR953/002719/2018 ze dne 22.05.2018
 Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. voda nebude
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami případné mechanizace.
 Stavba zůstane v majetku jejího investora, LČR, s.p. nenesou odpovědnost za poškození stavby
působením klimatických a jiných činitelů.
29. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření,
souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):
• závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická
stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 14.06.2018 pod č.j. KHSHK 17905/2018/HOK.RK/Li
 Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných
venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru bude dodržován dle požadavků
§ 12 odst. 9 části B příloh č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
 Upozorňujeme, že provoz stavby musí dodržovat hygienické limity hluku v chráněných prostorech
dle § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 11 a § 12 nařízení vlády
č. 272/2011 Sb.
• stanovisku Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov
nad Kněžnou, pod č.j. KRPH-42054/ČJ-2018-050706 ze dne 09.05.2018
 v místech křížení s místními komunikacemi je nutné doplnit na silnici č. III/3172 dopravní značky
č. P2
 přechod pro chodce u základní školy je nutné doplnit osvětlením s odlišným zabarvením světla
(nasvícení přechodu pro chodce)
Pozn. speciálního stavebního úřadu: Řešeno v samostatné projektové dokumentaci, kde
investorem akce je Město Borohrádek /viz jejich vyjádření ze dne 03.01.2019 pod č.j.
15/2019/MUBK/Mach
• závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, ze dne 07.05.2018 pod č.j. HSHK-2173-2/2018
 K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba požádat o nové závazné stanovisko
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
• koordinovaném závazném stanovisku jednotlivých dotčených orgánů působících na MěÚ Kostelec
nad Orlicí ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-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
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pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování
pracovníkem odborného archeologického pracoviště.
Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 40
odst. 4 písm. d)
V případě úprav (uložení) inženýrských sítí vedených v komunikaci, je třeba požádat o povolení ke
zvláštnímu užívání komunikace, dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích,
příslušný silniční správní úřad, jímž je v případě silnice I. třídy - Krajský úřad Královéhradeckého
kraje; silnice II. + III. třídy + veřejné účelové komunikace - MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP; místní
komunikace - příslušná obec, na jejímž území se místní komunikace nachází.
V případě nutnosti stanovení dopravního značení je třeba požádat o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 61 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný úřad. V případě silnice I. třídy Krajský úřad Královéhradeckého kraje; silnice II. + III. třídy, místní komunikace, účelové
komunikace - MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ.
V případě nutnosti omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami či objížďkami je
třeba požádat, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční
správní úřad, jímž je v případě silnice I. třídy - Krajský úřad Královéhradeckého kraje; silnice II. +
III. třídy + veřejné účelové komunikace - MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP; místní komunikace příslušná obec, na jejímž území se místní komunikace nachází.
Orgán ochrany přírody věcně příslušný dle § 65 a § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) s předloženým
záměrem souhlasíme za podmínek:
Předloženou projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme doplnit o návrh uličního
stromořadí umístěné v plochách pro ozelenění, tj. výkres SO - Sadové úpravy, a které lze pro
snadnější údržbu podsadit půdokryvnými keři či trvalkami.
Zpracovaný návrh předložit orgánu ochrany přírody Městského úřadu Kostelec nad Orlicí k
vyjádření.

• souhlasu MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad- životní prostředí, pod č.j. MUKO-121/2019-lk ze
dne 29.01.2019 podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona
Podmínky souhlasu dle § 17 odst. 2 vodního zákona:
 Odstavená vozidla musí být opatřena proti úniku ropných látek.
 Odstraněný materiál nesmí být zanesen do vodního toku, jeho odvážení musí být zajištěno
odbornou firmou a stejně tak jeho ekologická likvidace.
 Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými
látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních
prostředků.
 Vzhledem k blízkosti vodního toku musí být omezen volně ložený materiál na provozní minimum,
aby při případné povodni nezhoršil odtokové poměry.
 Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval panem Zdeňkem
Kysilkem, Dis - autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT
- 0701489
 Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska správce vodního toku, kterým jsou Lesy České
republiky, s.p., ze dne 22.05.2018, pod č. j. LCR953/002719/2018, jehož stejnopis vlastní.
 Platnost tohoto souhlasu - souhlasu dle § 17 vodního zákona je stanovena do 31.12.2020
30. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření
správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření
správců pozemních komunikací to z(e):
• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 16.05.2018 pod zn.č.
AQUA/703/2/2018/Lu
 V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího
vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
 Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min.
1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího
vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.
 Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
 Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny
do nivelety nové zpevněné plochy.
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 Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace požadujeme přizvat k
odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu povrchových
úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. v
Borohrádku mobil 602 963 951. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace
nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. - Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733.
 Před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živičného krytu,
popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů.
 Přípojky uličních vpustí požadujeme provést z PP trub DN 200 mm hladké plnostěnné od staničení
0,040 do 0,047 a 0,602 do 0,761.
 Před záhozem místa propojení přípojek UV do stávající kanalizace je nutné přizvat ke kontrole
uložení a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petříka (tel. 728 154 733), který protokolem
odsouhlasí vlastní napojení

• stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 07.05.2018 pod zn.č.
















5001705905 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zařízením (STL plynovod
PE d 110, d 63, d 50, 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).
Dojde-li k dočasnému snížení krytí PZ, 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.
Stavební objekty (dopravní značení, sloupky, betonové patky,..) musí být umístěny v minimální
vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.
Kanalizace bude uložena pod PZ.
Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu vytyčeného
plynárenského zařízení.
Nejmenší dovolená vzdálenost základu stožárů pro lampy VO je 0,5 m. Uzemnění budou vedena
na opačnou stranu od plynovodu.
Při 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, nebo je vůči nové niveletě nedostatečné krytí menší jak 1 m v pojízdných
komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských
zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako
přeložka 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.

• souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností

v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 20.04.2018 pod zn.č. 1097975630
Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a
dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN
EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a
ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady

Číslo jednací: MUKO-22973/2018-L

strana
9/22

4.
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6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

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 pří nedodržení
bezpečnostních předpisů.
Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí
„POZOR-ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto místa.
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.

• stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 20.04.2018 pod zn.č.

1097975483
 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 projednání v územním řízení a s
vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

• sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne







27.12.2018 pod zn.č. 0101035501 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným
pásmem zasahuje energetické zařízení typu NADZEMNÍ SÍŤ NN, VN a PODZEMNÍ SÍŤ NN
Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN) 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 (v trase kabelového vedení může být uloženo několik
kabelů) zasíláme v příloze tohoto dopisu.
V případě existence podzemních energetických zařízení 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 energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze
na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 30
dní před koncem jeho platnosti.
Dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 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 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.
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 Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení,
které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
• vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
01.12.2017 pod č.j. 782812/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací nebo její ochranné pásmo
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s
ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v
přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
 Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
 Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně
předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá
skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto
Vyjádření nastane nejdříve.
 Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto
Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci
pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to
prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného
ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS).
 Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník,
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné
informace o SEK.
 Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k
účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
 V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
na asistenční lince 14 111.
• Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pod č.j. POS Li-229/18 ze dne 04.05.2018
1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí
platného vyjádření o existenci SEK (782812/17).
2. Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanou dešťovou kanalizací bude v souladu
s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
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3. Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhonem pracovník společnosti
CETIN a.s. ke kontrole.
4. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 3, které budou zapracovány
do projektové dokumentace a ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované
stavbě žádné další připomínky a souhlasíme se stavbou.
• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 04.01.2018 pod zn.č.
AQUA/2023/2/2017/Lu
 Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA
SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských
sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení sítí provede
AQUA SERVIS, a.s. - vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463
(vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00
hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz
 Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační
přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
 V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího
vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
 Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od
stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či
kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.
 Při křížení nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
 Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umisťování konstrukcí nebo jiných
podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo
kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních
úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 5
možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.
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, Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, podal prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, společnosti Údržba silnic
Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové, zastoupeného pověřeným zaměstnancem společnosti Ing. Miroslavem Řehákem, dne
25.09.2018 u zdejšího správního úřadu žádost o stavební povolení pro stavbu „III/3172 Borohrádek,
2.etapa“ v Borohrádku, na poz.č.parc. 625/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 650/1 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), 881/1 (ostatní plocha – silnice), 881/3 (ostatní plocha – neplodná
půda), 881/4 (ostatní plocha – silnice), 881/5 (ostatní plocha – silnice), 881/6 (ostatní plocha – silnice),
881/7 (ostatní plocha – silnice), 881/8 (ostatní plocha – silnice), 881/10 (ostatní plocha – silnice), 954
(ostatní plocha – ostatní komunikace) v kat. území Borohrádek.
K žádosti byly připojeny tyto dokumenty:
- plná moc (Královéhradecký kraj x ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.)
- pověření Ing. Miroslava Řeháka (zaměstnanec společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.)
- seznam sousedních pozemků
- souhlas vlastníka (Město Borohrádek) poz.č.parc. 881/1, 650/1, 881/3, 987/6, 881/4, 881/5, 625/5,
881/7, 881/8, 954, 881/10, 881/6 v k.ú. Borohrádek
- projektová dokumentace stavby zpracovaná společností Kulhavý s.r.o. a autorizovaná
autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava panem Zdeňkem
Kysilkem DiS., ČKAIT 0701489
- připomínky Městského úřadu Borohrádek, odbor tajemníka ze dne 13.08.2019, z hlediska
životního prostředí zapracováno do podmínek tohoto rozhodnutí
- stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 29.06.2018 pod zn. 123180013, NIPI bezbariérové
prostředí, o.p.s. zapracováno do podmínek tohoto rozhodnutí
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zápis z jednání ze dne 17.05.2017 (Tichá Orlice, IČO 60883511) včetně presenční listiny
vyjádření pro přípravu projektové dokumentace ze dne 17.05.2018 pod zn. 1524/68912/20181150-ÚOZ-PCE, Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem- odbor ochrany územních
zájmů
stanovisko ze dne 22.05.2018 pod č.j. LCR953/002719/2018, Lesy České republiky, s.p.
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje ze dne 14.06.2018 č.j. KHSHK 17905/2018/HOK.RK/Li,
s projektovou dokumentací se souhlasí
vyjádření k projektové dokumentaci Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. ze dne 28.05.2018
pod zn. SSKHK/SS/6176/2018-Ho
vyjádření Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ze dne 03.05.2018
stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu
Rychnov nad Kněžnou ze dne 09.05.2018 č.j. KRPH-42054/ČJ-2018-050706
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje ze dne 07.05.2018 č.j. HSHK-2173-2/2018
stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
zemědělství ze dne 21.05.2018 č.j. KUKHK-15734/ZP/2018 bez konverzní doložky
sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního
řádu/ územního plánování ze dne 15.06.2018 pod č.j. KUKHK-15683/OP/2018/Va bez konverzní
doložky
vyjádření Města Týniště nad Orlicí ze dne 21.05.2018 pod č.j. MÚTý/OSM/1769/2018
koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor ze dne
25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf, bez konverzní doložky
vyjádření Města Borohrádek k projektové dokumentaci ze dne 18.04.2018 pod č.j.
327/2018/MUBK/Mach
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 16.05.2018 pod zn.č.
AQUA/703/2/2018/Lu
stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 07.05.2018 pod zn.č.
5001705905 s tím, že v uvedeném území se nachází STL plynovod PE d 110, d 63, d 50, přípojky
plynu
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20.04.2018 pod zn.č. 1097975630
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření ze dne 20.04.2018 pod zn.č.
1097975483
aktualizované sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
24.09.2018 pod zn.č. 0100991541 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným
pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN, NADZEMNÍ SÍŤ NN a VN
s platností do 24.03.2019
stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. ze dne 04.05.2018 pod č.j. POS Li-229/18
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 04.01.2018 pod zn.č.
AQUA/2023/2/2017/Lu
vyjádření Města Borohrádek ze dne 11.12.2017 pod č.j. 909/2017/MUBK/Mach s tím, že část
veřejného osvětlení je vedena jako podzemní vedení a část v souběhu s vedením sítě NN, po
sloupech ČEZ Distribuce a.s.
vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 01.12.2017 pod zn.
MW000007368763531 s tím, že se v zájmovém území nenachází žádné podzemní ani nadzemní
vedeni společnosti s platností do 01.12.2018
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 01.12.2017 pod zn. E41712/17 s tím,
že nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou této společnosti s platností do 01.12.2018
stanovisko společnosti GridServices s.r.o. jako předprojektová příprava ze dne 13.12.2017 pod
zn.č. 5001631513 s platností do 13.12.2017
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 01.12.2017
pod zn. 0200682179 s platností do 01.12.2018
sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 01.12.2017 pod
zn.č. 0100842384 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN, NADZEMNÍ SÍŤ NN a VN s platností do
01.06.2018
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vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne
01.12.2017 pod č.j. 782812/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací nebo její ochranné pásmo

Speciální stavební úřad prokázal, že:
- Vlastnické právo k dotčeným poz.č.parc. 625/5, 650/1, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 881/7, 881/8,
881/10, 954 má Město Borohrádek, a to výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným
bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 10001 k datu 26.09.2018 pro obec a kat.
území Borohrádek.
- Vlastnické právo k dotčeným poz.č.parc. 881/1 má Královéhradecký kraj, právo hospodařit se
svěřeným majetkem Správa silnic Královéhradeckého kraje, a to výpisem z katastru nemovitostí
vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 101 k datu 26.09.2018 pro
obec a kat. území Borohrádek.
Souhlas vlastníků dotčených pozemků se stavbou, na situaci stavby ve smyslu ustanovení § 184a
stavebního zákona, je součástí spisu.
Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla ověřena nahlížením do katastru nemovitostí – výstupy
k datu 26.09.2018 jsou součástí spisu.
Tento stav je ke dni vydání tohoto rozhodnutí stejný (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí výstupy jsou součástí spisu).
Speciální stavební úřad si dne 26.09.2018 zajistil fotokopii koordinovaného závazné stanovisko MěÚ
Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf.
Dne 26.09.2018 vyzval speciální stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o stanoviska či vyjádření
v el. podobě, aby u nich mohla být provedena autorizovaná konverze. Jednalo se o:
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem- odbor ochrany
územních zájmů ze dne 11.07.2018 pod zn. 6319/72033/2018-1150-ÚOZ-PCE
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
zemědělství ze dne 21.05.2018 č.j. KUKHK-15734/ZP/2018
Dne 27.09.2018 byla žádost doplněna o el. verzi těchto dokumentů:
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
zemědělství ze dne 21.05.2018 č.j. KUKHK-15734/ZP/2018
Dne 01.10.2018 byla žádost doplněna o el. verzi těchto dokumentů:
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem- odbor ochrany
územních zájmů ze dne 11.07.2018 pod zn. 6319/72033/2018-1150-ÚOZ-PCE
Dne 10.10.2018 obdržel speciální stavební úřad Sdělení k žádosti o závazné stanovisko MěÚ
Kostelec nad Orlicí, stavební úřad- životní prostředí, vodoprávní úřad ze dne 10.10.2018 pod č.j.
MUKO-22620/2018-MS, že stavba dešťové kanalizace určené pro odvod dešťových vod
z komunikace není vodním dílem dle § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Dne 27.12.2018 si speciální stavební úřad zajistil aktualizovaná vyjádření k existencí sítí. Jedná se o:
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 27.12.2018
pod zn. 0200847946. S platností do 27.12.2019.
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
27.12.2018 pod zn. 0101035501. S platností do 27.06.2019.
- existenci plynárenského zařízení v majetku společnosti GridServices s.r.o. ze dne 09.01.2019 pod
zn. 5001845751
- sdělení o existenci vedení společnosti Vodafone Czech Republic a.s, ze dne 27.12.2018 pod zn.
181227-1200104409
- sdělení o existenci vedení společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 27.12.2018 pod zn.
E46234/18
Dne 02.01.2019 vyzval speciální stavební úřad zástupce žadatele k doplnění žádosti o:
- projekt sadových úprav (viz stanovisko MěÚ Kostelec n. Orl. ŽP ze dne 13.06.2018 pod č.j.
MUKO-11262/2018-kd, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska ze dne
25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf)
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splnění připomínek k zapracování do PD podle stanoviska Krajského Ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, DI v Rychnově nad Kněžnou ze dne 09.05.2018 č.j. KRPH-42054/ČJ2018-050706
souhlas místně příslušného vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona (viz stanovisko MěÚ
Kostelec n. Orl. ŽP ze dne 13.06.2018 pod č.j. MUKO-11262/2018-kd, které je součástí
koordinovaného závazného stanoviska ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUKO-10872/2018-lf)

Dne 04.01.2019 zástupce žadatele e-mailem sdělil, že požádal o souhlas dle § 17 vodního zákona a
řeší doplnění zbylých dokumentů s tím, že jakmile je bude mít kompletní, tak vše doplní.
Dne 28.01.2019 zástupce žadatele doplnil návrh vegetačních úprav, který speciální stavební úřad
poskytl příslušnému orgánu ochrany přírody k jeho vyjádření.
Dne 29.01.2019 obdržel speciální stavební úřad od MěÚ Kostelec nad Orlicí (vodoprávní úřad)
souhlas dle § 17 vodního zákona ze dne 29.01.2019 pod č.j. MUKO-121/2019-lk.
Dne 30.01.2019 obdržel speciální stavební úřad od MěÚ Kostelec nad Orlicí (orgán ochrany přírody a
krajiny) úřední záznam o souhlasu s předloženým návrhem vegetačních úprav.
Dne 01.02.2019 obdržel speciální stavební úřad vyjádření Města Borohrádek o vlastní realizaci
nasvícení přechodu pro chodce u základní školy T.G.Masaryka.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad
opatřením ze dne 13.02.2019 pod č.j. MUKO-3757/2019-rs 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, 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 (deset dní od doručení oznámení) 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.
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 dvou 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.
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) stavebního zákona. U stavebních
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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) stavebního zákona. 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) stavebního zákona 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 13.02.2019 do dne 01.03.2019. Důkaz o
vyvěšení a sejmutí je součásti spisu. Dále byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu
Borohrádek ode dne 14.02.2019 do dne 04.03.2019. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součásti spisu a
byl zaslán dne 06.03.2019.
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 Kulhavý s.r.o. a autorizována panem Zdeňkem Kysilkem DiS.,
autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 0701489,
která byla ověřena ve stavebním řízení. Posouzením dokumentace podle § 111 stavebního zákona
speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu,
že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací a
odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby, vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění).
Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana
veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobilou fyzickou či
právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu
stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad
o její způsobilosti.
Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu
účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi
účastníky řízení:

 účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník (žadatel):

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ,
zastoupen na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO
27502988, Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice, zastoupené pověřeným zaměstnancem
společnosti panem Ing. Miroslavem Řehákem

 účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna,

není-li stavebníkem a touto osobou je:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ,
zastoupen na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO
27502988, Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice, zastoupené pověřeným zaměstnancem
společnosti panem Ing. Miroslavem Řehákem
Město Borohrádek, IČO 00274739, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK

 účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) je vlastník pozemku, na kterém má být stavba

prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby
přímo dotčeno a touto osobou je:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ,
zastoupen na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO
27502988, Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice, zastoupené pověřeným zaměstnancem
společnosti panem Ing. Miroslavem Řehákem
Město Borohrádek, IČO 00274739, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK
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 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:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ,
zastoupen na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO
27502988, Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice, zastoupené pověřeným zaměstnancem
společnosti panem Ing. Miroslavem Řehákem
Město Borohrádek, IČO 00274739, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK

 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:
pozemek č.parc.
vlastník
81/1, 82/1, 84/2, 625/5,
Město Borohrádek, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK
646/9, 650/1, 881/9,
954,
959/1, 987/1, 987/5,
987/6, st.488/1,st. 538,
1004
85/2, st. 354
Pan Jiří PÍRKO, Nádražní 847, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Radomila PÍRKOVÁ, T. G. Masaryka 8, 51724 BOROHRÁDEK
624/4, 625/4
Paní Petra CHLUDILOVÁ, T. G. Masaryka 305, 51724 BOROHRÁDEK
625/9, st. 399
626/6, st. 476

Pan Jiří MIMRA, T. G. Masaryka 301, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Stanislava MIMROVÁ, T. G. Masaryka 301, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Marie HROMÁDKOVÁ, Bulharská 1687, Bílé Předměstí, 53003
PARDUBICE
Pan František SLANINA, T. G. Masaryka 306, 51724 BOROHRÁDEK

627/2, 649/2, 1083

Pan Jaroslav MORÁVEK, T. G. Masaryka 389, 51724 BOROHRÁDEK

646/5, st. 440
646/7, st. 441

Paní Petra KUDLÁČKOVÁ, Jiráskova 382, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Blažena PLESKOVÁ, Jiráskova 384, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Blažena SLIVKOVÁ, Jiráskova 384, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Milan MINAŘÍK, Jiráskova 386, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Milena MINAŘÍKOVÁ, Jiráskova 386, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Martin HEJNÝ, Jiráskova 487, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Václav HEJNA, Jiráskova 380, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Marie HEJNOVÁ, Jiráskova 380, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Miroslav VIKTORÍN, Jiráskova 392, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Oluša VIKTORÍNOVÁ, Jiráskova 392, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Ondřej KRISTEK, Jiráskova 488, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jan MATĚJÍČEK, T. G. Masaryka 390, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Přemysl SEDLÁK, T. G. Masaryka 502, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Rudolf ŠVADLENKA, Jiráskova 328, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Milan ŘEHÁČEK, Jiráskova 329, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Monika ŘEHÁČKOVÁ, Jiráskova 329, 51724 BOROHRÁDEK

646/11, st. 443
646/15
646/20, 646/21, 646/24,
st. 438/1, st. 438/2
646/22, st. 531
646/27
649/3, st. 475
650/4, st. 452
650/6, 650/51, st. 454
650/7, st. 453
650/9, st. 451

Paní Radana MUNDILOVÁ, K Ryšánce 1592/22, Krč, PRAHA 4
Pan Pavel MUNDIL, K Ryšánce 1592/22, Krč, 14700 PRAHA 4

650/11, st. 450

Pan Ing. Jaroslav EZR, Jiráskova 332, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Mgr. Iva EZROVÁ, Jiráskova 332, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Josef HLOUPÝ, Jiráskova 333, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Jana HLOUPÁ, Jiráskova 333, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jan PANCHARTEK, Jirouškova 394, 51724 BOROHRÁDEK

650/13
650/19
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650/47, st. 479

953/1, 965/1, 965/3

1036
st. 100
st. 101
st. 134
st. 287
st. 295
st. 400/1
st. 439/2
st. 442
st. 445
st. 446
st. 447
st. 448
st. 530
st. 532
st. 536

Paní MUDr. Ludmila KUŘOVÁ, Brožíkova 439, 53009 PARDUBICE
Paní Mgr. Michaela LUDVÍKOVÁ, Na Labišti 534, Polabiny, 53009
PARDUBICE
Paní Ing. Veronika ŠPIČÁKOVÁ, Labský Palouk 497, Polabiny,
53009 PARDUBICE
Česká republika
P r á v o h o s p o d a ř i t s m a j e t k e m
s t á t u
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 HRADEC KRÁLOVÉ
Pan Libor KAŠPAR, Ke Hvězdě 597, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Ivana KAŠPAROVÁ, Ke Hvězdě 597, 51724 BOROHRÁDEK
Římskokatolická farnost Borohrádek, 5. května 6, 53374 HORNÍ JELENÍ
Pan Jiří JEHLIČKA, T. G. Masaryka 132, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jaroslav VANICKÝ, Bělidlo 81, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Jitka VANICKÁ, Bělidlo 81, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jan SMUTEK, Na Lávkách 54, 51724 BOROHRÁDEK
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Borohrádek, Nádražní 43,
51724 BOROHRÁDEK
Paní Vlasta ZÁLESKÁ, T. G. Masaryka 302, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Svatopluk BOHUSLAV, Jiráskova 383, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Jaroslava BOHUSLAVOVÁ, Jiráskova 383, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jaroslav TESÁREK, Jiráskova 385, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Eva TESÁRKOVÁ, Jiráskova 385, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Rostislav HENDRYCH, Jiráskova 337, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Bohuslava HENDRYCHOVÁ, Jiráskova 337, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Ludmila TOCHÁČKOVÁ, Jiráskova 336, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Ondřej BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Tomáš BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Vlastimil BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Radek LOKVENC, Jiráskova 334, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Dušan HOJNÝ, č.p. 29, 53945 NOVÉ HRADY
Paní Jiřina HOJNÁ, Jirouškova 391, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Pavel PROVAZNÍK, Jiráskova 419, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Romana PROVAZNÍKOVÁ, Jiráskova 419, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Miloš ROČEŇ, Jiráskova 442, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Lenka ROČEŇOVÁ, Jiráskova 442, 51724 BOROHRÁDEK

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: Věcná břemena nemohou být prováděním stavby přímo dotčena.

Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené
podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s 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 se pro stavbu nevydávalo územní rozhodnutí
(nedochází k novému umístění).
Pro území, ve kterém je stavba povolována, byla zpracována územně plánovací dokumentace
Územní plán Borohrádek, vydaný jako opatření obecné povahy dne 14.03.2012 s účinností ode
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dne 07.04.2012, který vymezuje území jako zastavěné s plochou DS – dopravní infrastruktury
(silniční), kde mezi přípustným využitím jsou uvedeny silnice, místní a účelové komunikace.
Změna č. 1 byla vydána jako opatření obecné povahy dne 17.06.2013 s účinností ode dne
03.07.2013 a dané území neřeší.
S ohledem na výše uvedené lze uvést, že stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí není s
Územním plánem Borohrádek v rozporu.
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu – v souladu
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem – zajištěno
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány – vyhovují
Speciální stavební úřad rovněž ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky
budoucího užívání stavby, kde se bude nadále jednat o stavbu sloužící jako příjezdová komunikace
pro přístup k jednotlivým nemovitostem a pozemkům + propojující obce.
Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že
uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a právem chráněné zájmy účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

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

Poučení účastníků

řízení:

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 v.r.
oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí
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Příloha:
 1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zasláno stavebníkovi po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
 1 x ověřená dokumentace stavby – bude zasláno místně příslušnému obecnímu úřadu po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí
Správní poplatek 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 se pro danou stavbu nevyměřuje - viz ustanovení o
osvobození k položce č. 18 „Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo
uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních
komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním
samosprávným celkem“.

ROZDĚLOVNÍK:
Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
z a s t o u p e n n a z á k l a d ě p l n é m o c i
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988,
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ- Plačice
zastoupené pověřeným zaměstnancem společnosti
Ing. Miroslav Řehák
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu:
vlastníci dotčených pozemků:
Město Borohrádek, IČO 00274739, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK
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
vlastníci sousedních pozemků: (doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu)
81/1, 82/1, 84/2, 625/5,
646/9, 650/1, 881/9,
954, 959/1, 987/1,
Město Borohrádek, Husova 240, 51724 BOROHRÁDEK
987/5, 987/6, st. 488/1,
st. 538, 1004
85/2, st. 354
Pan Jiří PÍRKO, Nádražní 847, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Radomila PÍRKOVÁ, T. G. Masaryka 8, 51724 BOROHRÁDEK
624/4, 625/4
Paní Petra CHLUDILOVÁ, T. G. Masaryka 305, 51724 BOROHRÁDEK
625/9, st. 399
Pan Jiří MIMRA, T. G. Masaryka 301, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Stanislava MIMROVÁ, T. G. Masaryka 301, 51724 BOROHRÁDEK
626/6, st. 476
Paní Marie HROMÁDKOVÁ, Bulharská 1687, 53003 PARDUBICE
Pan František SLANINA, T. G. Masaryka 306, 51724 BOROHRÁDEK
627/2, 649/2, 1083
Pan Jaroslav MORÁVEK, T. G. Masaryka 389, 51724 BOROHRÁDEK
646/5, st. 440
Paní Petra KUDLÁČKOVÁ, Jiráskova 382, 51724 BOROHRÁDEK
646/7, st. 441
Paní Blažena PLESKOVÁ, Jiráskova 384, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Blažena SLIVKOVÁ, Jiráskova 384, 51724 BOROHRÁDEK
646/11, st. 443
Pan Milan MINAŘÍK, Jiráskova 386, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Milena MINAŘÍKOVÁ, Jiráskova 386, 51724 BOROHRÁDEK
646/15
Pan Martin HEJNÝ, Jiráskova 487, 51724 BOROHRÁDEK
646/20, 646/21, 646/24, Pan Václav HEJNA, Jiráskova 380, 51724 BOROHRÁDEK
st. 438/1, st. 438/2
Paní Marie HEJNOVÁ, Jiráskova 380, 51724 BOROHRÁDEK
646/22, st. 531
Pan Miroslav VIKTORÍN, Jiráskova 392, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Oluša VIKTORÍNOVÁ, Jiráskova 392, 51724 BOROHRÁDEK
646/27
Pan Ondřej KRISTEK, Jiráskova 488, 51724 BOROHRÁDEK
649/3, st. 475
Pan Jan MATĚJÍČEK, T. G. Masaryka 390, 51724 BOROHRÁDEK
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650/4, st. 452
650/6, 650/51, st. 454
650/7, st. 453
650/9, st. 451
650/11, st. 450
650/13
650/19
650/47, st. 479

953/1, 965/1, 965/3

1036
st. 100
st. 101
st. 134
st. 287
st. 295
st. 400/1
st. 439/2
st. 442
st. 445
st. 446
st. 447
st. 448
st. 530
st. 532
st. 536

Pan Přemysl SEDLÁK, T. G. Masaryka 502, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Rudolf ŠVADLENKA, Jiráskova 328, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Milan ŘEHÁČEK, Jiráskova 329, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Monika ŘEHÁČKOVÁ, Jiráskova 329, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Pavel MUNDIL, K Ryšánce 1592/22, Krč, 14700 PRAHA 4
Paní Radana MUNDILOVÁ, K Ryšánce 1592/22, Krč, PRAHA 4
Pan Ing. Jaroslav EZR, Jiráskova 332, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Mgr. Iva EZROVÁ, Jiráskova 332, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Josef HLOUPÝ, Jiráskova 333, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Jana HLOUPÁ, Jiráskova 333, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jan PANCHARTEK, Jirouškova 394, 51724 BOROHRÁDEK
Paní MUDr. Ludmila KUŘOVÁ, Brožíkova 439, 53009 PARDUBICE
Paní Mgr. Michaela LUDVÍKOVÁ, Na Labišti 534, 53009 PARDUBICE
Paní Ing. Veronika ŠPIČÁKOVÁ, Labský Palouk 497, 53009 PARDUBICE
Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
50008 HRADEC KRÁLOVÉ
Pan Libor KAŠPAR, Ke Hvězdě 597, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Ivana KAŠPAROVÁ, Ke Hvězdě 597, 51724 BOROHRÁDEK
Římskokatolická farnost Borohrádek,
5. května 6, 53374 HORNÍ JELENÍ
Pan Jiří JEHLIČKA, T. G. Masaryka 132, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jaroslav VANICKÝ, Bělidlo 81, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Jitka VANICKÁ, Bělidlo 81, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jan SMUTEK, Na Lávkách 54, 51724 BOROHRÁDEK
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Borohrádek,
Nádražní 43, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Vlasta ZÁLESKÁ, T. G. Masaryka 302, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Svatopluk BOHUSLAV, Jiráskova 383, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Jaroslava BOHUSLAVOVÁ, Jiráskova 383, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Jaroslav TESÁREK, Jiráskova 385, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Eva TESÁRKOVÁ, Jiráskova 385, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Rostislav HENDRYCH, Jiráskova 337, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Bohuslava HENDRYCHOVÁ, Jiráskova 337, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Ludmila TOCHÁČKOVÁ, Jiráskova 336, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Ondřej BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Tomáš BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Vlastimil BURIÁNEK, Jiráskova 335, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Radek LOKVENC, Jiráskova 334, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Dušan HOJNÝ, č.p. 29, 53945 NOVÉ HRADY
Paní Jiřina HOJNÁ, Jirouškova 391, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Pavel PROVAZNÍK, Jiráskova 419, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Romana PROVAZNÍKOVÁ, Jiráskova 419, 51724 BOROHRÁDEK
Pan Miloš ROČEŇ, Jiráskova 442, 51724 BOROHRÁDEK
Paní Lenka ROČEŇOVÁ, Jiráskova 442, 51724 BOROHRÁDEK

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, 51601 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
• KHS Královéhradeckého kraje, Jiráskova 1320, 51601 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
• Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, 51601 RYCHNOV NAD
KNĚŽNOU
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• MěÚ Kostelec nad Orlicí, OSO (památkový orgán), Palackého nám. 38, 51741 KOSTELEC N. ORL.
• MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (životní prostředí), Palackého nám. 38, 51741 KOSTELEC N. ORL.
• Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí
1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ
• Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 16001 PRAHA 6

Vypraveno dne: 25.04.2019

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

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

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

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