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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
speciální stavební úřad (dále také správní orgán) podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost
podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 29. 3. 2019 (žádost byla postupně
doplněna dne 20. 6. 2019, 14. 10. 2019, 30. 10. 2019, naposledy dne 8. 1. 2020) u zdejšího
speciálního stavebního úřadu stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové, zastoupený: společností PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova 169, 530 02
Pardubice - Zelené Předměstí, a rozhodl takto:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
STAVEBNÍ POVOLENÍ
„I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat“

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

obsahující stavební objekty:
SO 101 - Silnice I/11
SO 201 - Most přes místní komunikaci
SO 202 - Rámový most v km 1,780
SO 203 - Rámový most v km 2,132
SO 701 - Protihlukové stěny
(dále jen "stavba").
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:
Silnice: I/11 – obchvat, mosty, protihluková stěna
Obec: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí
SO 101 - Silnice I/11
Katastrální území: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí
KN

111/38

druh
pozemku
ostatní plocha silnice
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ostatní plocha silnice
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ostatní plocha silnice

111/59

ostatní plocha silnice
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ostatní plocha silnice
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ostatní plocha silnice
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ostatní plocha silnice
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ostatní plocha silnice

111/55

ostatní plocha silnice

111/43

ostatní plocha silnice

111/54

ostatní plocha silnice

vlastník
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství

státu Ředitelství
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příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
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příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
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příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
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příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
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silnic a dálnic ČR
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silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
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silnic a dálnic ČR
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vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
ostatní plocha –
příslušnost hospodařit s majetkem
ostatní komunikace silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
ovocný sad
vlastnické právo Česká republika
ostatní plocha příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
silnice
vlastnické právo Česká republika
ostatní plocha –
příslušnost hospodařit s majetkem
manipulační plocha silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
ostatní plocha příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
silnice
vlastnické právo Česká republika
ostatní plocha – jiná
příslušnost hospodařit s majetkem
plocha
silnic a dálnic ČR
ostatní plocha –
ostatní komunikace
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státu Ředitelství
státu Ředitelství
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SO 201 - Most přes místní komunikaci
Katastrální území: Doudleby nad Orlicí
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pozemku
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lesní pozemek

1488/9

lesní pozemek

1593/55

lesní pozemek
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ostatní plocha –
ostatní komunikace

vlastník
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem
silnic a dálnic ČR
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státu Ředitelství
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SO 202 - Rámový most v km 1,780
Katastrální území: Doudleby nad Orlicí
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pozemku
ostatní plocha silnice

vlastník
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR

SO 203 - Rámový most v km 2,132
Katastrální území: Doudleby nad Orlicí
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trvalý travní porost

vlastník
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
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SO 701 - Protihlukové stěny
Katastrální území: Doudleby nad Orlicí
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ostatní plocha silnice
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ostatní plocha silnice
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ostatní plocha silnice

vlastník
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
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vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
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příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR
vlastnické právo Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR

Druh a účel stavby:
 stavba dopravní infrastruktury - most, obchvat silnice I/11,
 protihluková stěna,
 účelem mostu přes místní komunikaci je převedení nově budované silnice I/11 –
Doudleby n./Orl. - obchvat přes přeložku místní komunikace (SO 104),
 účelem mostu v km 1,780 je převedení nově budované silnice I/11 – Doudleby n./Orl. obchvat přes bezejmennou občasnou vodoteč a terénní depresi,
 účelem mostu v km 2,132 je převedení nově budované silnice I/11 – Doudleby n./Orl. obchvat přes bezejmennou občasnou vodoteč.
Silnice I/11 mezi Hradcem Králové a Žamberkem je zařazena do sítě silničních komunikací.
Tvoří spojnici mezi střední a východní částí Čech se severní Moravou.
SO 101 - Silnice I/11
Předmětem stavby je novostavba obchvatu sil. I/11 kolem Doudleb nad Orlicí v délce 2,780
km.
Obchvat sil. I/11 Doudleby n/Orl. začíná v km 81,019 pasportizace. Vychází z přímého úseku
silnice mezi Kostelcem nad Orlicí. Obchvat je v celém svém úseku situován mimo stávající
zástavbu. Je veden nad jejím severním okrajem. Přeložka končí v km 84,061 pasportizace, na
kruhovém objezdu, který je součástí I/14 Vamberk, jižní přeložka, 3. stavba. Celková délka
přeložky je 2,780 km.
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Šířkové uspořádání je dle návrhové kategorie S 11,5/90. Šířka jízdních pruhů je 2 x 3,50 m,
vodicí proužky 2 x 0,25 m, zpevněné krajnice 2 x 1,50 m a nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m.
Po pravé straně silnice jsou ve staničení 1,080 - 1,290 a 2,152–2,378 km navrženy dvě
protihlukové stěny o výšce 2,5 m.
V km 1,780 a 2,132 jsou navrženy dva rámové mosty, v km 2,187 46 most přes místní
komunikaci.
Přístup na okolní hospodářské pozemky je zajištěn pomocí zpevněných živičných
hospodářských sjezdů (není předmětem povolení). Opuštěné části stávající silnice I/11 budou
zrekultivovány (není předmětem povolení).
Obchvat sil. I/11 bude odvodněn pomocí silničních otevřených příkopů, kterými bude
povrchová voda svedena propustky a 2 ks rámovými mosty do stávajících vodotečí a odtud do
řeky Orlice. Dno příkopů je zpevněno betonovými příkopovými tvárnicemi šířky 0,60 m do
beton. lože.
SO 201 - Most přes místní komunikaci
Most převádí nově budovanou silnici I/11 – Doudleby n./Orl. - obchvat přes přeložku místní
komunikace (SO 104).
Nosná konstrukce je tvořena monolitickým ŽB rámem, stojky rámu jsou vetknuty základu.
Délka přemostění je 9,18 m. Křídla K1 až K4 jsou rovnoběžná oddilatovaná založená plošně
(úhlová zeď). Na mostě nejsou použita ani ložiska ani mostní závěry, most je opatřen vlečnými
přechodovými deskami. Římsy monolitické betonové. Založení mostu je plošné na
základových pasech.
Na levé římse je osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Na pravé římse je ocelové mostní
svodidlo, zábradelní madlo je součástí protihlukové stěny, která je osazena v líci pravé římsy.
Konstrukce svodidla musí splňovat požadavky na úroveň zadržení H2 a splňovat TP 114.
Svodidlové sloupky musí být odnímatelné, kotvené do římsy prostřednictvím patní desky. Za
konci křídel se napojují svodidla na mostě na silniční ocelové svodidlo.
Odvodňovače na mostě nebudou, voda je odvedena střechovitým příčným spádem vozovky a
podélným spádem mimo most.
Na levé straně bude voda z vozovky před i za mostem svedena přes zádlažbu do skluzů, které
budou ukončeny v patě svahu vývařištěm s napojením na silniční příkopy. Na pravé straně je
před i za mostem v krajnici vozovky osazen monolitický betonový žlab, voda ze žlabu je
odvedena do uličních vpustí.
SO 202 - Rámový most v km 1,780
Most převádí nově budovanou silnici I/11 – Doudleby n./Orl. - obchvat přes bezejmennou
občasnou vodoteč (vodoteč je zatrubněna) a terénní depresi.
Most je tvořen přesypanou rámovou konstrukcí o jednom mostním otvoru. Nosná konstrukce
je tvořená uzavřenými prefabrikovanými rámy. Založení je plošné. Na nosnou konstrukci
navazují oddilatovaná monolitická křídla, která jsou založena také plošně. Na římse a křídlech
je navrženo kompozitní zábradlí výšky 1,10 m. Za římsou na NK a podél křídla je navržen žlab
z kamenné dlažby do betonového lože. Vyústění je provedeno do zpevnění příkopu. Koryto
pod mostem bude zpevněno lomovým kamenem do betonu. Tato úprava bude na vtoku i
výtoku protažena cca 2,0 m před líc římsy mostu.
SO 203 - Rámový most v km 2,132
Most převádí nově budovanou silnici I/11 – Doudleby n./Orl. - obchvat přes bezejmennou
občasnou vodoteč.
Most je tvořen přesypanou rámovou konstrukcí o jednom mostním otvoru. Nosná konstrukce
je tvořená uzavřenými prefabrikovanými rámy. Založení je plošné. Na nosnou konstrukci
navazují oddilatovaná monolitická křídla, která jsou založena také plošně. Na římse a křídlech
je navrženo kompozitní zábradlí výšky 1,10 m. Zábradlí bude kotveno přes patní desku
prostřednictvím dodatečně vlepených kotev. Za římsou na NK a podél křídla je navržen žlab z
kamenné dlažby do betonového lože. Vyústění je provedeno do zpevnění příkopu. Koryto pod
mostem bude zpevněno lomovým kamenem do betonu.
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SO 701 - Protihlukové stěny
SO 701.1 – Protihluková stěna bude zřízena v km 1,078 – 1,290 v délce 212,00 m. Stěna
bude umístěna za hranou příkopu. Bude 2,50 m vysoká, z čehož 2,00 m budou absorbční
dřevěné panely a 0,50 m železobetonový soklový panel. Panely budou vetknuty do sloupků z
ocelových profilů HEA 160 v osové vzdálenosti 4,00 m.
SO 701.2 – Protihluková stěna bude zřízena v km 2,152 – 2,378 v délce 226,00 m. Stěna
bude umístěna nad hranou násypu silničního tělesa. Bude vysoká 2,50 m, z čehož 2,00 m
budou absorbční dřevěné panely a 0,50 m železobetonový soklový panel. Panely budou
vetknuty do sloupků z ocelových profilů HEA 160 v osové vzdálenosti 4,00 m.
V místě kde protihluková stěna přechází přes mostní objekt v délce 30,00 m, budou na místo
dřevěných panelů použity průhledné desky. Sloupky protihlukové stěny v osové vzdálenosti
2,00 m budou pomocí šroubů ukotveny do mostní římsy.
Stavby zařízení staveniště, úpravy připojení na pozemní komunikace a nemovitosti, výměny
obrub a chodníkových povrchů nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby
nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení zdejšího speciálního
stavebního úřadu.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
A:

Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

A1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracovala společnost STRADA HK spol. s r.o., IČO 27535461, Ječná 510/30,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ověřil Ing. Richard Škrába, autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby a dopravní stavby, ČKAIT - 0600601, STRADA v.o.s., IČO 49285106,
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, ověřil Ing. Luboš Škrába, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT- 0600046; s přednostním
respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi
předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
A2.
Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je
nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
A3.

Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

A4.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
A5.
Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů:
o§ 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými
nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická
osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí
náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady
organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém
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území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických
výzkumů.
o§ 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k
archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce
nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to
nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém
nálezu dověděl.
A6.
Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
o§ 176 odst. 1cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k
nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí
přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě
nálezu přerušit.
A7.
Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich
ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými
správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy
minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
A8.
Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené,
musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných
správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
A9.
Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem
pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení
stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a
hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí
(zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
A10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby
se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
A11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými
předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy
při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
A12. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do
původního stavu a předány jejich majitelům a správcům.
A13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a
bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a
prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné
znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště
musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
A14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6
části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
A15. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku
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(stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor,
termín dokončení).
A16. Staveništní doprava musí být projednána před realizací stavby s jednotlivými vlastníky
a správci komunikací, po kterých bude staveništní doprava vedena.
A17.

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

A18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
závěrečná kontrolní prohlídka.
Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133
stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek
stavebního povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti
povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci-4 x)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156
stavebního zákona)
- prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami stavebního
povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity výrobky ve smyslu § 156
stavebního zákona
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy:
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí
38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad
Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad
Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie,
Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
zda-li byly dodrženy podmínky jím vydaných závazných stanovisek (§ 4 odst. 6
stavebního zákona)
- stavební deník k nahlédnutí
- geometrický plán
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě
k jejich využití nebo odstranění
zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury,
zastoupený GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (viz stanovisko ze
dne 10. 7. 2018 č. j. PVZ/18/16887/Hv/O)
příp. doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení
podzemních vedení inženýrských sítí
stanovení místní úpravy provozu, na základě které bylo realizováno VDZ a SDZ
(stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odboru služby dopravní
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policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové, ze dne 20. 4. 2018 pod č. j. KRPH33967-1/ČJ-2018-0500DP)
pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely
jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že
příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické
mapy obce.
A19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
A20. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
A21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby,
ochranu proti hluku.
A22. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
A23. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou
stavbou (SO 104 - Místní komunikace, SO 105 - Polní cesta, SO 301 - Dešťová kanalizace
MK, SO 302 - Rekonstrukce dešťové kanalizace, SO 801 - Vegetační úpravy, SO 820 –
Rekultivace, SO 102 - Připojení Kostelec n/Orl.)
B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického
vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:
B1.
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala
vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP „Silnice I/11 Doudleby n/Orl. - obchvat“ dne
1. 4. 2019 (vyjádření)
B2.
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, stanovisko správce povodí ze dne 10. 7. 2018 č. j. PVZ/18/16887/Hv/O (správce
povodí)
B3.
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury,
zastoupený GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vydal
stanovisko dne 25. 4. 2018, zn. 5001698804 (stanovisko – vysokotlaký plynovod)
B4.
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 22. 10. 2018, zn.
1106055790 (souhlas), doloženo dne 30. 10. 2019
B5.
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vydala stanovisko dne 10. 4. 2018
pod zn. 1097797048 (stanovisko - nachází se energetické zařízení)
B6.
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 10. 4. 2018, zn.
1097797632 (souhlas)
B7.
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vydala sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, dne 27. 3. 2019 pod zn.
0101084457 (sdělení - dojde ke střetu)
B8.
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, stanovení
podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 11. 4. 2018 pod č. j. POS Li-180/18
(vyjádření)
B9.
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací dne 5. 11. 2018 pod č. j. 771669/18 (informace o poloze sítě –
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dojde ke střetu)
B10. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací dne 4. 4. 2018 pod č. j. 579267/18 (vyjádření – nachází se síť
elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo), doloženo dne 30. 10. 2019
C:

Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

C1. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí
38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, č. j. MUKO-14824/2018-kd ze dne 28. 8. 2018 (závazné
stanovisko)
- Vzhledem ke skutečnosti, že všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být
obhospodařovány podle lesního zákona a jejich využití k jiným účelům je zakázáno, je
(dle ustanovení § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 lesního zákona), před realizací akce nutno
požádat o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.
O odnětí PUPFL do výměry 1 ha rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností
(§ 48 odst. 1 písm. d) lesního zákona). Tímto je Městský úřad Kostelec nad Orlicí,
stavební úřad – životní prostředí. Žádost o odnětí podává dle ustanovení § 16 odst. 1
lesního zákona ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít. Veškeré náležitosti,
které musí žádost obsahovat, řeší vyhláška ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb.,
ze dne 18. 3. 1996 v § 1. Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění
funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba
stavebního povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být
započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci (§ 16
odst. 3 lesního zákona).
- Realizací akce nedojde k omezení hospodaření na dotčených lesních pozemcích
(zachování přístupu na tyto pozemky).
- Na lesní pozemky nebude ukládán stavební, výkopový ani jiný materiál, a to ani na
přechodnou dobu.
- Do lesních porostů nebude, v souvislosti s realizací předmětné akce, vjížděno
motorovými vozidly a nedojde k narušení půdního krytu.
- Při realizaci akce nedojde k žádnému poškození nadzemních, ani podzemních částí
lesního porostu.
- V ochranném pásmu lesa nebudou rozdělávány otevřené ohně.
C2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, Hradec Králové,
závazné stanovisko ze dne 26. 10. 2018 sp. zn.: S-KHSHK 31678/2018/2 č. j. KHSHK
32581/2018/HOK.HK/Ze (závazné stanovisko)
- Pro ověření funkčnosti a vlastnosti stavby provést zkušební provoz.
- V průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo
autorizovanou osobou za plného provozu na úseku silnice I/11, obchvatu Doudleb nad
Orlicí v chráněném venkovním prostoru stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí
jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného
vnitřního prostoru) objektu k bydlení na adrese Rudé armády č. p. 254, Doudleby (RB
30) a objektu k bydlení na adrese U Bažantnice č. p. 377, Doudleby (RB 34) v denní a
noční době, kde RB 30 a RB 34 jsou výpočtové hodnoty Hlukové studie, zpracované
RNDr. Vladimír Ludvík Ekoteam, Hradec Králové v 08/2018.
- K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.

C3. Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, vydalo závazné stanovisko dne 26. 6. 2018 pod sp. zn.
3304/70053/2018-1150-OÚZ-PCE a shodné podmínky Agentury logistiky - Regionální
středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové,
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odborné souhlasné stanovisko ze dne 9. 4. 2018 pod č. j. MO 103310/2018-5512HK
- Dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních
norem zejména směrových oblouků 20 – 30 m.
- Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/11 v celém profilu.
Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního
úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů
nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice v celém profilu. Pokud
bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se
zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů – min. 70 t,
- směrové poloměry oblouků – 20-30 m,
- podjezdná výška 4,5 m,
- šířka vozovky -7 m.
Při uzavírce silnice I/11 požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu
středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. č.
973 251 519) min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních
opatření.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a-d) zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění:
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- zastoupený: společností PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova 169, 530 02
Pardubice - Zelené Předměstí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem):
vlastnické právo Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a
dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (vlastnické právo p. p. č.
111/38, 111/58, 111/39, 111/59, 111/40, 111/57, 111/41, 111/56, 111/42, 111/55, 111/43,
111/54, 111/44, 111/53, 111/45, 111/52, 111/46, 111/51, 111/47, 111/50, 111/48 v k. ú.
Kostelec nad Orlicí, p. p. č. 3474, 3465, 3450, 3467, 3438 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO
101,
p. p. č. 1593/1, 3473, 3471, 3470, 3469, 3462, 3460, 3457, 3448, 3428, 3431, 3421, 3424,
3414, 3417, 1593/53, 1593/52, 1593/54, 1488/9, 1593/55, 1593/59, 1593/56, 1593/58,
1593/62, 1593/60, 3476, 3258 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 101,
p. p. č. 1593/54, 1488/9, 1593/55, 1593/56 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 201,
p. p. č. 3414 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 202,
p. p. č. 1593/53, 1593/52 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 203,
p. p. č. 3438, 3450, 3457, 3448, 3431 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 701
 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, Žižkov, 130 00
Praha 3 (vlastník telekomunikační infrastruktury)
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, jako provozovatel distribuční soustavy a technické
infrastruktury, zastoupený GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno (provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury)
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ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník energetického
zařízení)
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
(správce povodí)
věcné břemeno:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, Žižkov, 130 00
Praha 3 (vlastník telekomunikační infrastruktury)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník energetického
zařízení)
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., IČO 04599021, Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou (kabelové vedení)
Městys Doudleby nad Orlicí, IČO 00274909, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí (právo
uložení vodovodního potrubí veřejného vodovodu)
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (právo zřídit a
provozovat plynárenské zařízení)

O d ů v o d n ě n í:
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený:
společností PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí, podal dne 29. 3. 2019 (žádost byla postupně doplněna dne 20. 6. 2019, 14. 10.
2019, 30. 10. 2019, naposledy dne 8. 1. 2020) u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost
o vydání stavebního povolení na stavbu: „I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat“, obsahující
stavební objekty: SO 101 - Silnice I/11, SO 201 - Most přes místní komunikaci, SO 202 Rámový most v km 1,780, SO 203 - Rámový most v km 2,132 a SO 701 - Protihlukové stěny,
na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Dne 25. 3. 2020 pod č. j. KUKHK-18889/DS/2019-3 (Ku) Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40
odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona oznámil v souladu s ustanovením § 112
odst. 1 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu, ve smyslu ustanovení
§ 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění zahájení stavebního
řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu
dobře známy poměry staveniště a žádost po doplnění poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního
jednání a ohledání na místě.
Současně poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, respektive nahlédnout do spisového materiálu,
vyjádřit se k jeho úplnosti a navrhnout jeho doplnění. K tomuto správní orgán stanovil lhůtu 5
dnů od doručení tohoto sdělení.
Dne 26. 3. 2020 obdržel speciální stavební úřad od stavebníka rozhodnutí povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les pod č. j. DNO 740 2019-5 20 KŽP ze dne 26. 3. 2020, které povolil
Úřad městyse Doudleby nad Orlicí, 517 42 Doudleby nad Orlicí a dne 23. 4. 2020 informaci,
že dochází k převodu pozemku p. č. 3438, 3467, 3450, 3465, 3474 v k. ú. Doudleby nad Orlicí
na nového vlastníka (vlastnické právo Česká republika - příslušnost hospodařit s majetkem
státu Ředitelství silnic a dálnic ČR).
Vzhledem k tomu, že do spisu byly doplněny výše uvedené doklady, speciální stavební úřad
znovu vyrozuměl účastníky řízení, že podle názoru správního orgánu bylo ukončeno
shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v předmětné věci dne 29. 4. 2020 pod č. j.
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KUKHK-18889/DS/2019-5 (Ku) a podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům

řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, respektive nahlédnout
do spisového materiálu, vyjádřit se k jeho úplnosti a navrhnout jeho doplnění. K tomuto
správní orgán stanovil lhůtu 5 dnů od doručení sdělení.
K podkladům rozhodnutí ve stanovené pětidenní lhůtě se účastníci řízení nevyjádřili.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30
účastníky) podle správního řádu, jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu §
25 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu
veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 1
správního řádu, ve smyslu ustanovení § 112 stavebního zákona, tedy dotčených orgánů a
účastníků podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, těmto se doručuje jednotlivě. Na toto
řízení se dále vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, neboť
se jedná o povolování dopravní infrastruktury podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) tohoto
zákona. Dle tohoto zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle
stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se
doručují veřejnou vyhláškou. O tomto byli účastníci řízení řádně poučeni v oznámení o
zahájení řízení.
Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě,
jinak k nim nebude přihlédnuto.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor územního plánu – stavební úřad, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, vydal rozhodnutí č. 192/2006 o umístění stavby silnice
I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat pod č. j. 11203/ÚPSÚ/05/06/Ša dne 3. 2. 2006. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 2. 2006.
Dále Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor územního plánu – stavební úřad, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí prodloužil platnost výše uvedeného územního
rozhodnutí (č. j. 11203/ÚPSÚ/05/06/Ša) dne 23. 11. 2010 pod č. j. ÚPSÚ 6376/201022134/2010-vac do 3. 2. 2016. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 12. 2010.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí vydal souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j.
MUKO-14823/2018-L dne 22. 6. 2018.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:
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:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor územního plánu – stavební úřad, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, vydal rozhodnutí č. 192/2006 o umístění stavby silnice
I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat pod č. j. 11203/ÚPSÚ/05/06/Ša dne 3. 2. 2006. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 2. 2006.
Dále Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor územního plánu – stavební úřad, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí prodloužil platnost výše uvedeného územního
rozhodnutí (č. j. 11203/ÚPSÚ/05/06/Ša) dne 23. 11. 2010 pod č. j. ÚPSÚ 6376/201022134/2010-vac do 3. 2. 2016. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 12. 2010.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí 38,
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517 41 Kostelec nad Orlicí vydal souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j.
MUKO-14823/2018-L dne 22. 6. 2018. Tímto souhlasem stavební úřad zkontroloval dodržení
podmínek výše uvedeného územního rozhodnutí.
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je
v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb.
Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů - obecné požadavky
na využívání území byly prověřeny v územním řízení. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou
v souladu. Stavba je navržena v souladu s ČSN a platnou legislativou. Umístění stavby je
v souladu se záměry a cíli územního plánování.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
V předstihu před zemními pracemi je nutné provést překládky inženýrských sítí. Přístup na
staveniště je ze stávajících veřejných komunikací, případně po zemědělských cestách.
Částečné omezení dopravy bude nutné v místech napojení obchvatu sil. I/11 na začátku
úseku, na konci úseku a na místní komunikaci. Předpokládá se, že doprava bude vedena vždy
po jedné polovině vozovky s řízením světelnou signalizací. Podrobná dopravní opatření budou
navržena v PDPS.
Předmětem SO 101.2 – Přechodné dopravní značení je návrh svislého a vodorovného
přechodného dopravního značení na síti stávajících silnic a místních komunikací.
Dopravně inženýrská opatření jsou navržena na síti stávajících silnic a místních komunikací
zejména z důvodu výstavby hlavní trasy, mostních objektů a přeložek silnic. Stavba bude
prováděna za omezeného silničního provozu.
Předpoklad pohybu staveništní dopravy je, že se bude pohybovat po stávající silnici I/11 a po
místních komunikacích směrem k hlavní stavbě a následně se bude k dílčím stavebním
objektům přesouvat po staveništi. Stavba je celkově v rámci přechodného dopravního značení
rozdělena do IV. etap.
Vozidla staveništní dopravy budou na stávající síť pozemních komunikací vjíždět očištěna,
tudíž stavba bude vybavena vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např.
myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací (viz § 23 odst. 3 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platném znění).
Předmětem SO 101.1 – Dopravní značení je návrh svislého a vodorovného dopravního
značení na hlavní trase (SO 101) na přeložkách místních komunikací (SO 102 a SO 104).
Staveništní doprava musí být projednána před realizací stavby s jednotlivými vlastníky a
správci komunikací, po kterých bude staveništní doprava vedena. Tuto podmínku stanovil
speciální stavební úřad v bodě A16., neboť dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se v § 38 uvádí, že má-li se při velké stavbě
vyžadující stavební povolení, používat silnice nebo místní komunikace v rozsahu nebo
způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto pozemních
komunikací, musí být objednatelem díla a na jeho náklad zajištěny potřebné úpravy dotčené
pozemní komunikace, popřípadě vybudování objížďky odpovídající předpokládanému
provozu, a to v dohodě s vlastníkem silnice nebo místní komunikace. Konkrétní řešení nárůstu
intenzity dopravy musí objednatel díla dohodnout s vlastníkem pozemní komunikace.
Stavebník zajistí projednání dopravně inženýrských opatření před zahájením stavby a
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následně bude s dostatečným časovým předstihem požádáno o stanovení přechodné úpravy
provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací.
K uvedení stavby do provozu musí být stanovena místní úprava provozu (viz. podmínka č.
A18 stavebního povolení).
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř.
jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.
Zhotovitel stavby zajistí vhodné skládky, pro uložení materiálu z konstrukce vybouraných
vozovek, které obsahují živice. Sejmutá ornice bude deponována na určených skládkách
podél stavby přeložky a použita jednak k ohumusování, dále k rekultivaci a se zbývající bude
naloženo dle pokynů zemědělského orgánu.
Dále zdejší úřad uvádí, že dle sdělení, které vydal Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební
úřad – životní prostředí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, č. j. MUKO14824/2018-kd dne 28. 8. 2018, které je samostatnou částí vydaného stanoviska, že
v případě, bude-li nezbytné kácení dřevin rostoucích v místě stavby, je nezbytné potom
požádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Příslušná žádost se potom podává věcně a místně
příslušnému orgánu ochrany přírody na Městský úřad Kostelec nad Orlicí a Městys Doudleby
nad Orlicí dle katastrálního území. Stavebník doložil povolení ke kácení dřevin, které vydal
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí, dne 19. 12. 2019 pod č. j. MUKO-39746/2019-Ic a povolení ke
kácení dřevin rostoucích mimo les, které vydal Úřad městyse Doudleby nad Orlicí, 517 42
Doudleby nad Orlicí.
V případě dočasných záborů zemědělské půdy po dobu delší než 1 rok, je třeba souhlas
k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy
investor písemně oznámí nejméně 15 dní předem příslušnému orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí, je-li zemědělská půda využívána
k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové pod č. j. 28573/ZP/2004-Mo ze dne 27. 4. 2005 vydal
souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu
silnice I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat. Tento souhlas stavebník doložil dne 30. 10. 2019.
K uvedení stavby do provozu je třeba žádat o stanovení místní úpravy provozu (viz. podmínka
č. A17 stavebního povolení), která vychází ze stanoviska Krajského
ředitelství
policie
Královéhradeckého kraje, odboru služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10
Hradec Králové, ze dne 20. 4. 2018 pod č. j. KRPH-33967-1/ČJ-2018-0500DP.
O povolení stavebního objektu SO 802 Rekultivace požádal stavebník samostatnou žádostí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:
Silnice I/11 Doudleby – obchvat řeší nevyhovující dopravní situaci uvnitř obce a převádí
tranzitní dopravu mimo její území. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ke
zvýšení kapacity silnice I/11, ke zlepšení dopravně ekonomických hledisek a v neposlední
řadě ke snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí obyvatel obce Doudleby nad
Orlicí.
Přeložka silnice I/11 Doudleby - obchvat je v celém svém úseku situována severně od
stávající zástavby. Je vedena nad jejím severním okrajem a prochází volným koridorem pod
bývalým Školním statkem, který tak bude od obce oddělen. Tento průchozí bod je jediným,
který lze pro vedení přeložky po severní straně obce využít, s napojením na již realizovanou
přeložku silnice I/11 kolem Vamberka.
Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky.
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Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků
řízení a dotčených orgánů:
 Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala
vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP „Silnice I/11 Doudleby n/Orl. obchvat“ dne 1. 4. 2019 (vyjádření)
 Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor územního plánu – stavební úřad, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, prodloužil platnost územního rozhodnutí č. j.
11203/ÚPSÚ/05/06/Ša do 3. 2. 2016 (rozhodnutí)
 Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor územního plánu – stavební úřad, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, rozhodnutí č. 192/2006 o umístění stavby
silnice I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat, č. j. 11203/ÚPSÚ/05/06/Ša ze dne 3. 2. 2006,
rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 2. 2006 (územní rozhodnutí)
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, stanovisko k záměru č. j.
22685/ZP/2015-NA ze dne 25. 8. 2015 (stanovisko orgánu ochrany přírody)
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor stavebního řádu a územního plánování,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. j. KUKHK-26290/UP/2018/SH ze
dne 8. 11. 2018 (sdělení)
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. j. KUKHK-25959/ZP/2017 ze dne
19. 9. 2017 (rozhodnutí – záměr nebude posuzován podle zákona EIA)
 Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala
vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP „Silnice I/11 Doudleby n/Orl. obchvat“ dne 3. 10. 2018 (vyjádření)
 Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí
38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, č. j.
MUKO-14823/2018-L ze dne 22. 6. 2018 (vyjádření – souhlas stavebního úřadu)
 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, Hradec Králové,
vydala závazné stanovisko dne 26. 10. 2018 pod sp. zn.: S-KHSHK 31678/2018/2 č. j.
KHSHK 32581/2018/HOK.HK/Ze (závazné stanovisko)
 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad
Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, vydal souhlasné
závazné stanovisko, závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
dne 30. 4. 2018 pod č. j. HSHK-2078-2/2018 (závazné stanovisko)
 Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí
38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, č. j. MUKO-14824/2018-kd ze dne 28. 8. 2018
(závazné stanovisko)









Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové, stanovisko správce povodí ze dne 10. 7. 2018 č. j. PVZ/18/16887/Hv/O
(správce povodí)
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí
38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, č. j. MUKO-8775/2018-L ze dne 30. 4. 2018 (závazné
stanovisko)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
oddělení silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č.
j. KUKHK-13482/DS/2018/TI ze dne 9. 5. 2018 (vyjádření)
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad
Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č. j. KRPH-34041/ČJ-2018050706 ze dne 17. 4. 2018 (stanovisko)
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie,
Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové, vydalo stanovisko dne 20. 4. 2018 pod
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č. j. KRPH-33967-1/ČJ-2018-0500DP (stanovisko)
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí
38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, č. j. MUKO-8560/2018-rp ze dne 23. 5. 2018 (sdělení)
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zn.
AQUA/639/6/2018/Lu ze dne 27. 4. 2018 (vyjádření – žádné vodohospodářské
zařízení)
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury,
zastoupený GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vydal
stanovisko dne 25. 4. 2018, zn. 5001698804 (stanovisko – vysokotlaký plynovod)



ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vydala stanovisko dne 10. 4. 2018
pod zn. 1097797048 (stanovisko - nachází se energetické zařízení)



ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 10. 4. 2018,
zn. 1097797632 (souhlas)



ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vydala sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, dne 27. 3. 2019 pod zn.
0101084457 (sdělení - dojde ke střetu)



Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha, vydala sdělení o existenci
komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. dne 27. 3. 2019 pod zn.
0200888903 (nenachází se komunikační zařízení)
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, sdělení o existenci
komunikačního vedení společnosti ze dne 27. 3. 2019, zn. 0700029237 (sdělení –
nenachází se komunikační zařízení)





Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, stanovení
podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 11. 4. 2018 pod č. j. POS Li180/18 (vyjádření)



Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany
sítě elektronických komunikací dne 5. 11. 2018 pod č. j. 771669/18 (informace o
poloze sítě – dojde ke střetu)
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, vydalo závazné stanovisko dne 26. 6. 2018 pod sp. zn.
3304/70053/2018-1150-OÚZ-PCE (souhlasné závazné stanovisko)
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké
náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, vydala odborné souhlasné stanovisko dne 9. 4.
2018 pod č. j. MO 103310/2018-5512HK







T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,149 00 Praha 4, vyjádření ze dne 4.
4. 2018, zn. E13040/18 (vyjádření - nedojde ke kolizi)



NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, vyjádření ze dne
4. 4. 2018 č. j. 3028/18/OVP/N (vyjádření – nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL
plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.)
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a
komunikačních technologií, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové, vydalo
vyjádření dne 11. 4. 2018 pod č. j. KRPH-32357-12/ČJ-2018-0500IT (vyjádření –
žádné podzemní či jiná sdělovací vedení)
České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, vyjádření
k existenci podzemních sítí ze dne 9. 4. 2018, zn. UPTS/OS/191669/2018 (vyjádření nedojde ke styku s podzemním telekomunikačním vedením)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, rozhodnutí ze dne 16. 1. 2019, č. j.
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KUKHK-38108/ZP/2018-4 (povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů
živočichů), doloženo dne 20. 6. 2019
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor územního plánu – stavební úřad, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, prodloužil platnost územního rozhodnutí č. j.
11203/ÚPSÚ/05/06/Ša do 3. 2. 2016 (rozhodnutí ze dne 23. 11. 2010 č. j. ÚPSÚ
6376/2010-22134/2010-vac, nabylo právní moci dne 13. 12. 2010), doloženo dne 20.
6. 2019
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor územního plánu – stavební úřad, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, rozhodnutí č. 192/2006 o umístění stavby
silnice I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat, č. j. 11203/ÚPSÚ/05/06/Ša ze dne 3. 2. 2006,
(územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 2. 2006), doloženo dne 20. 6. 2019
Oznámení o zahájení stavby I/11 Doudleby n/O – obchvat, sdělení ze dne 29. 5. 2015
(územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, jelikož je stavba zahájena), doloženo dne 20.
6. 2019
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících, číslo smlouvy GasNet: 4000218210 (přední strana), doloženo dne 20. 6.
2019
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, vydala
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany
sítě elektronických komunikací dne 4. 4. 2018 pod č. j. 579267/18 (vyjádření – nachází
se síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo), doloženo dne 30. 10.
2019
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 22. 10. 2018,
zn. 1106055790 (souhlas), doloženo dne 30. 10. 2019
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č. j. 28573/ZP/2004-Mo ze dne 27.
4. 2005 (souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
pro výstavbu silnice I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat), doloženo dne 30. 10. 2019
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí, č. j. ŽP 824/2012-1799/12-Ce ze dne 5. 4. 2012
(rozhodnutí – souhlas se stavbou obchvatu silnice I/11 Doudleby nad Orlicí umístěnou
v severní části katastrálních území Kostelec nad Orlicí a Doudleby nad Orlicí),
doloženo dne 30. 10. 2019
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí
38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, č. j. MUKO-39746/2019-Ic ze dne 19. 12. 2019
(rozhodnutí – povolení ke kácení dřevin), doloženo dne 8. 1. 2020

Do spisu bylo doplněno po oznámení zahájení řízení:
-

Úřad městyse Doudleby nad Orlicí, 517 42 Doudleby nad Orlicí – rozhodnutí povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les pod č. j. DNO 740 2019-5 20 KŽP ze dne 26. 3.
2020 (doloženo dne 26. 3. 2020)

-

informace stavebníka - pozemky parc. č. 3438, 3467, 3450, 3465, 3474 v k. ú.
Doudleby nad Orlicí jsou dotčeny převodem na nového vlastníka (doloženo 23. 4.
2020)

-

v katastru nemovitostí jsou tyto pozemky označeny plombou - práva k nemovitostem
jsou dotčena změnou V-1810/2020-607 a V-1809/2020-607

Stavebník dále doložil:
 4 x paré projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost STRADA HK spol. s
r.o., IČO 27535461, Ječná 510/30, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ověřil
Ing. Richard Škrába, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dopravní stavby,
ČKAIT - 0600601, STRADA v.o.s., IČO 49285106, Ječná 510, 500 03 Hradec Králové,
20




ověřil Ing. Luboš Škrába, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a
inženýrské konstrukce, ČKAIT- 0600046;
dokladovou složku
plná moc - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupené:
společností PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí

Žádost byla postupně doplněna dne 20. 6. 2019, 14. 10. 2019, 30. 10. 2019, naposledy dne 8.
1. 2020.
Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, je stavba silnice I. třídy, její součásti, příslušenství a stavby související
veřejně prospěšná, pro kterou lze ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 téhož zákona podle
zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů) odejmout nebo omezit
vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k
pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace
nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství
nebo staveb souvisejících. Pro tuto stavbu tedy není třeba souhlas vlastníka dle ustanovení §
110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k provedení stavebního záměru podle ustanovení §
184a stavebního zákona (§ 184a odst. 3 stavebního zákona – Souhlas se nedokládá, je – li
pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo
opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem).
Stavebník na základě kupní smlouvy č. 112/2020 ze dne 16. 4. 2020 nabyl p. p. č. 3438, 3450,
3465, 3467 a 3474 v k. ú. Doudleby nad Orlicí. Právní účinky zápisu byly k okamžiku 22. 4.
2020.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom
vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění,
dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl
k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a
stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a v rozdělovníku a proto jim přiznal
postavení účastníka řízení.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- zastoupený: společností PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova 169, 530 02
Pardubice - Zelené Předměstí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem):
vlastnické právo Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a
dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (vlastnické právo p. p. č.
111/38, 111/58, 111/39, 111/59, 111/40, 111/57, 111/41, 111/56, 111/42, 111/55, 111/43,
111/54, 111/44, 111/53, 111/45, 111/52, 111/46, 111/51, 111/47, 111/50, 111/48 v k. ú.
Kostelec nad Orlicí, p. p. č. 3474, 3465, 3450, 3467, 3438 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO
101,
p. p. č. 1593/1, 3473, 3471, 3470, 3469, 3462, 3460, 3457, 3448, 3428, 3431, 3421, 3424,
3414, 3417, 1593/53, 1593/52, 1593/54, 1488/9, 1593/55, 1593/59, 1593/56, 1593/58,
1593/62, 1593/60, 3476, 3258 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 101,
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p. p. č. 1593/54, 1488/9, 1593/55, 1593/56 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 201,
p. p. č. 3414 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 202,
p. p. č. 1593/53, 1593/52 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 203,
p. p. č. 3438, 3450, 3457, 3448, 3431 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 701
 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, Žižkov, 130 00
Praha 3 (vlastník telekomunikační infrastruktury)
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, jako provozovatel distribuční soustavy a technické
infrastruktury, zastoupený GridServices, s. r. o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno (provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník energetického
zařízení)
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
(správce povodí)
věcné břemeno:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681, Žižkov, 130 00
Praha 3 (vlastník telekomunikační infrastruktury)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník energetického
zařízení)
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., IČO 04599021, Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou (kabelové vedení)
Městys Doudleby nad Orlicí, IČO 00274909, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí (právo
uložení vodovodního potrubí veřejného vodovodu)
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (právo zřídit a
provozovat plynárenské zařízení)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm):
dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
p. p. č. 2350/1, 111/1, 2350/7, 2350/9, 2350/11, 2350/14, 2350/13, 2350/15, 2350/16, 2395/3,
2395/17, 2395/4, 2395/6, 2395/7, 2395/8, 2395/9, 2395/16, 2395/26, 2395/1 v k. ú. Kostelec
nad Orlicí
p. p. č. 3273, 3324, 3323, 3472, 1460/16, 3368, 3369, 3272, 3271, 3270, 3269, 3268, 3468,
3367, 3366, 3464, 3466, 3210, 3463, 3208, 3206, 3264, 3263, 3207, 3205, 3262, 3261, 3260,
3436, 3437, 3434, 3435, 3147, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3432, 3429, 3430,
3433, 3427, 3426, 3425, 3422, 3423, 3420, 3416, 3418, 3419, 3415, 3008 3059, 3010, 3065,
723/1, 1592/11, 739/2, 3456, 1488/6, 1488/8, 3058, 738/4, 1487/2, 1487/1, 738/6, 743/10,
738/2, 3529, 3259, 3257 v k. ú. Doudleby nad Orlicí
a další, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena.
Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby
nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního
povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové
dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení. Ve výroku jsou podmínky
stanovisek uvedena odkazem na č. j. stanoviska, neboť tato stanoviska jsou nedílnou součástí
projektové dokumentace v dokladové části.
Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky
z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.
Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
Posouzení námitek účastníků:
-

Nebyly vzneseny námitky účastníků řízení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do
podmínek rozhodnutí.
Dle dispoziční zásady vymezuje předmět řízení žadatel a správní orgán je tímto vymezením
vázán a nemůže s ním sám nijak disponovat.
Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavbu nelze zahájit, nebude-li stavebník disponovat souhlasem vlastníka pozemku
k provedení stavebního záměru (není-li stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li
oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby).
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího
po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode
dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. V případě doručování
veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15 denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a
elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
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Z p. Ing. Šárka Kubcová
referent oddělení silničního hospodářství
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno
zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne:

……………………..

Sejmuto dne:

……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

……………………..

Sejmuto dne:

……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí a Městys Doudleby nad Orlicí tímto ve smyslu ustanovení §
25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a
elektronické desce úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené
potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické
desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Rozdělovník (doručí se) - účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – do vlastních rukou (dodejky):
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 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Správa
Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- zastoupený: společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené
Předměstí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem) – veřejnou vyhláškou


vlastnické právo Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (vlastnické právo p. p. č.
111/38, 111/58, 111/39, 111/59, 111/40, 111/57, 111/41, 111/56, 111/42, 111/55,
111/43, 111/54, 111/44, 111/53, 111/45, 111/52, 111/46, 111/51, 111/47, 111/50,
111/48 v k. ú. Kostelec nad Orlicí, p. p. č. 3474, 3465, 3450, 3467, 3438 v k. ú.
Doudleby nad Orlicí – SO 101,
p. p. č. 1593/1, 3473, 3471, 3470, 3469, 3462, 3460, 3457, 3448, 3428, 3431, 3421,
3424, 3414, 3417, 1593/53, 1593/52, 1593/54, 1488/9, 1593/55, 1593/59, 1593/56,
1593/58, 1593/62, 1593/60, 3476, 3258 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 101,
p. p. č. 1593/54, 1488/9, 1593/55, 1593/56 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 201,
p. p. č. 3414 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 202,
p. p. č. 1593/53, 1593/52 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 203,
p. p. č. 3438, 3450, 3457, 3448, 3431 v k. ú. Doudleby nad Orlicí – SO 701

 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu) – veřejnou vyhláškou:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník
telekomunikační infrastruktury)
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy a technické infrastruktury, zastoupený
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (provozovatel distribuční
soustavy a technické infrastruktury)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník energetického zařízení)
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)
věcné břemeno:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vlastník
telekomunikační infrastruktury)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník energetického zařízení)
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(kabelové vedení)
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí (právo uložení
vodovodního potrubí veřejného vodovodu)
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm):
dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
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p. p. č. 2350/1, 111/1, 2350/7, 2350/9, 2350/11, 2350/14, 2350/13, 2350/15, 2350/16, 2395/3,
2395/17, 2395/4, 2395/6, 2395/7, 2395/8, 2395/9, 2395/16, 2395/26, 2395/1 v k. ú. Kostelec
nad Orlicí
p. p. č. 3273, 3324, 3323, 3472, 1460/16, 3368, 3369, 3272, 3271, 3270, 3269, 3268, 3468,
3367, 3366, 3464, 3466, 3210, 3463, 3208, 3206, 3264, 3263, 3207, 3205, 3262, 3261, 3260,
3436, 3437, 3434, 3435, 3147, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3432, 3429, 3430,
3433, 3427, 3426, 3425, 3422, 3423, 3420, 3416, 3418, 3419, 3415, 3008 3059, 3010, 3065,
723/1, 1592/11, 739/2, 3456, 1488/6, 1488/8, 3058, 738/4, 1487/2, 1487/1, 738/6, 743/10,
738/2, 3529, 3259, 3257 v k. ú. Doudleby nad Orlicí
a další, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena.

Dotčené orgány – do vlastních rukou (dodejky):
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Agentura logistiky-Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33,
500 01 Hradec Králové
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor životního prostředí, Palackého náměstí 38, 517 41
Kostelec nad Orlicí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na
Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo
náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
K vyvěšení na úřední desce:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
obec Kostelec nad Orlicí a Městys Doudleby nad Orlicí - dle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění-do vlastních rukou
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