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ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), a § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A
I. Identifikační údaje stavebního záměru

Návrh řeší přeložku silnice III/3161 v Kostelci nad Orlicí v délce 500 m a rekonstrukci silnice III/3161 ve
stávající trase v délce 296,23 m. Přeložená trasa silnice III/3161 je nejjednodušším a nejkratším možným
způsobem napojena na nadřazenou silniční síť silnici 1/11 stykovou křižovatkou (provozní staničení 1/11
- 80,7 km). Jako vyvolaná investice bude ve směru od Doudleb nad Orlicí zřízen na silnici 1/11
odbočovací pruh vlevo. Délka úpravy silnice 1/11 je 380 m. Předmětná stavba plně respektuje
připravovanou související stavbu „Silnice 1/11 Doudleby n/O. - obchvat“ (DSP 2010) a stavbu Náhradní
výstavba garáží v ulici Mánesova, která získala společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby pod č.j.
SÚŽP 3974/16-28763/16-L.
Navrženým řešením přeložky silnice III/3161 vznikne silnice městského charakteru, umožňující
s dostatečnou kapacitou přímou obsluhu okolních průmyslových areálů a objektů. Zároveň bude
dopravním značením zakázán průjezd nákladní dopravy centrem Kostelce nad Orlicí a ulice U Váhy bude
sloužit pro provoz osobní dopravy a dopravní obsluhy. Komunikace je navržena jako dvoupruhová,
směrově rozdělená místní komunikace funkční skupiny C v kategorii MS 8/50-30 s modifikací na místní
podmínky v části s jednostranným chodníkem.
v

Žádost o stavební povolení se netýká úseku v km 0,535 - 0,585 stavebního objektu SO 102 a dalších
stavebních objektů na par.ě. 981/31, které se v tomto úseku nacházejí - rekonstrukce silnice
III/3161 v tomto úseku nebude provedena. Předmětem žádosti o stavební povolení jsou pouze
stavební objekty uvedené v čl. IV této žádosti.

II. Identifikační údaje stavebníka
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546

Telefon / mobilní telefon: 495 817 111

Fax / e-mail: 495 817 336 / posta@kr-kralovehradecky.cz

Datová schránka: gcgbp3q

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

□ ano

S ne

III. Stavebník jedná
□ samostatně
[7] je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze
SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačíce
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ 275 02 988

Telefon / mobilní telefon: 495 540 211
Fax / e-mail: 495 533 973 / suskhk@suskhk.cz

Datová schránka: p8bghw3

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: Ing.
IV. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

K nová stavba

□ změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)
□ soubor staveb
□ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury
□ stavby zařízení staveniště
[XI stavba byla umístěna územním rozhodnutím, které vydal Městský úřad v Kostelci nad Orlicí, stavební
úřad-životní prostředí dne 22.6.2015 pod č.j. SÚŽP 6698/12-7565/15-L
Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční,
účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby),
jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní
prostředí a o souvisejících opatřeních:

Projekt je rozdělen na samostatné stavební objekty.
Rozsah jednotlivých stavebních objektů je definován jejich názvem:
SO 001 - Příprava staveniště (stavební objekt řeší přípravu zájmového území před započetím a v průběhu
realizace stavby).

SO 102 - Přeložka silnice III/3161 (stavební objekt řeší přeložku silnice III/3161 v Kostelci nad orlicí za
účelem vymístění těžké nákladní dopravy z průmyslové oblasti podél železniční trati a z areálu TTV
spedice, s.r.o. Silnice III/3161 je navržena v šířkovém uspořádání M 8/50, v části přeložky M 8/30 a bude
doplněna o jednostranný chodník, zřízený v rámci stavebního objektu SO 108. Délka stavby III/3161 je
796,23m, z toho délka novostavby je 500,OOm /v úseku 0,000 - 0,500 km a délka rekonstrukce je
296,23m /v úseku 0,500 - 0,796 23 km. Žádost o stavební povolení se netýká úseku v km 0,535 - 0,585
stavebního objektu SO 102 a dalších stavebních objektů, které se v tomto úseku nacházejí - rekonstrukce
silnice III/3161 v tomto úseku nebude provedena).
SO 103 - Stavební úpravy Mánesovy ulice (stavební objekt řeší stavební úpravy Mánesovy ulice pro nové
napojení na přeloženou silnici III/3161. Jedná se o směrovou a výškovou úpravu, rozšíření dle vlečných
křivek pro návěsové soupravy a doplnění jednostranného chodníku v rámci souvisejícího stavebního
objektu SO 108).
SO 104 - Přeložka cyklostezky č. 4312 (stavební objekt řeší vyvolanou přeložku stávající cyklostezky v č.
4312 v ulici Grunda, včetně navazujících úprav příjezdové komunikace k č. p. 1092 a nezpevněné pěšiny
do chatové osady).
SO 106 - Sjezdy ze silnice III/3161 (stavební objekt řeší obnovu stávajících sjezdů do přilehlých
nemovitostí a nových sjezdů, které zpřístupňují okolní pozemky a těleso hráze).
SO 108 - Chodníky (stavební objekt řeší realizaci veškerých chodníků v rámci předmětné stavby.
Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby o tloušťce 60 mm v přírodní barvě /uvažován obdélníkový
tvar 200 x 100 mm v parketovém vzoru/).
SO 121 - Dopravní opatření na silnici III/3161 (stavební objekt řeší osazení provizorních svislých a
vodorovných dopravních značek v rámci DIO - dopravně inženýrského opatření na stavbu „III/3161
Kostelec nad Orlicí - přeložka“).

SO 123 - Dopravní značení silnice III/3161 (stavební objekt řeší definitivní vodorovné a svislé dopravní
značení v rozsahu přeložky silnice III/316 a upravovaných napojeních /Mánesova ulice, přeložka
cyklostezky č. 4312/).
SO 302 - Odvodnění silnice III/3161 (dešťové vody z ploch komunikací a okolních zpevněných ploch/ od
křižovatky Mánesovy ulice a silnice III/3161, směrem k silnici 1/11/ jsou svedeny příčným sklonem k
obrubníkům, kde jsou umístěny uliční vpusti).
SO 303 - Odvodnění ostatních zpevněných ploch (dešťové vody jsou z plochy Mánesovy ulice svedeny
příčným sklonem k obrubníkům, kde jsou umístěny uliční vpusti. Připojovací potrubí vpustí je napojeno
na dešťovou kanalizaci, která je vedena pod Mánesovou ulicí a je zaústěna do šachty S81.1 odtokového
potrubí DN 600 z požeráku rybníku).

SO 322 - Úprava odvodnění areálu
(stávající parkoviště před areálem
je odvodněno 1 ks vpusti, která je zcela nevhodně umístěna uprostřed
travnatého ostrůvku a neplní svoji funkci. Z úprav silnice III/3161 a vjezdu do areálu byly nově osazeny 2
ks uličních vpustí tak, aby zachytávaly dešťové vody a zabraňovaly vnikání dešťových vod z plochy
parkoviště do areálu. Vpusti jsou napojeny na stávající kanalizační potrubí odvodnění parkoviště a
areálu).
SO 802 - Vegetační úpravy silnice III/3161 (stavební objekt SO 102 řeší přeložku a rekonstrukci silnice
III/3161. Trasa komunikace je vedena po stávající místní komunikaci. V závěru přeložky se trasa
napojuje na Mánesovu ulici a za železničním přejezdem na ulici Za Nádražím).

SO 805 - Rekultivace (stavební objekt řeší rekultivaci zpevněných ploch stávající místní komunikace,
nezpevněné komunikace směřující k zahrádkářské kolonii a ploch rušených vlečkových kolejí, které
nebudou v rámci stavby využívány pro přeložku silnice III/3161. Tyto plochy budou v rámci stavby
zrekultivovány.

Zájmová lokalita leží jihovýchodním směrem od centra města, leží jižně od páteřní trasy silnice 1/11 a
nachází se v průmyslové oblasti města mimo obytnou zástavbu. Území náleží do povodí Labe
prostřednictvím Divoké Orlice.
Navržený záměr výstavby přeložky silnice III/3161 leží v nezastavěném území v ploše DU - dopravní
infrastruktura účelová komunikace, z části leží v ploše DS - dopravní komunikace silniční v trase
stávajícího průběhu silnice III/3161. Ve všech těchto plochách je přípustná výstavba dopravní silniční
infrastruktury příloha (G - Dokladová dokumentace).
Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního prostředí. S ohledem na
charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální míře
omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle předepsaných technologických postupů s ohledem na
ochranu životního prostředí. Na staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou
skladovány PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů.

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny
v užívání stavby:
[X] ne
□ ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:..............................................................................................
Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:
počet bytů................................................................................................................................................... .

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor)..............................................................
Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů........................................................................................................................................
počet zrušených bytů....................................................................................................................................
počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy........................................................................................

užitková plocha všech bytů v m2 (bez plochy nebytových prostor)..............................................................

V. U dočasného stavebního záměru
Doba trvání:................................................

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

VI. Údaje o místu stavebního záměru
(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)
obec

katastrální území

parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra
[m2]

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

H ano

□ ne

VII. Zhotovitel stavebního záměru - stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IC, bylo-li přiděleno

VIII. Předpokládaný termín zahájení a dokoněení stavebního záměru
Zahájení: 2018

Dokončení: 2020

IX. Orientační náklady na provedení stavebního záměru:

65 000 000, - Kč včetně DPH
X.

Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)

IEI ano

□ ne

Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitostí připojeno v samostatné příloze.
V Rychnově nad Kněžnou dne:

podpis
Ing.

technik přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 607 00

, E-mail:

z

