
 

 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No       v Rychnově nad Kněžnou 
Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování  dne 3. února 2015 
Vyřizuje: Nováková Lidmila 

Telefon: 494509654 

E-mail:lidmila.novakova@rychnov-city.cz 

Spisový znak: 280.1 

Počet stran: 4 + graf.příloha- 2 listy 

 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  

Veřejnou vyhláškou 
 

Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SÚS 
Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988, podal dne 21. 1. 2015 
u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

 
„II/320 Voděrady - Záhornice“ 

 
Údaje o místu stavebního záměru: 
Parc.č. 536/1, 513, 291/2, 512 v k.ú. Záhornice 
Parc.č. 549, 551/1, 283, 87, 553/5, 551/3 v k.ú. Vojenice 
Parc.č. 467, 364/1, 522/1 v k.ú. Voděrady u Rychnov n.Kn. 
  
Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor 
výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 5106 01 Rychnov nad Kněžnou dne 9.10.2014 č.j. 
OVŽP-30040/2014/Du, MěÚ Opočno, odbor výstavby dne 27.10.2014, č.j. MUO 1614/2014/OV/DŠ. 
 
 
Popis stavby: 
 
     Jedná se o opravu nevyhovujícího stavu krytu a poruch konstrukce vozovky ve stávajícím šířkovém 
i směrovém uspořádání. Stavba proběhne jako jeden celek v jedné etapě. Celková trasa rekonstrukce je 
3,87667 km od křižovatky v Záhornici se silnicí III/321 14 (směr Trnov), pokračuje směr Vojenice 
s průjezdem Vojenic a směr Voděrady, kde končí v křižovatce se silnicí III/320 1 (směr Nová Ves). 
Dojde k zesílení krytu stávající vozovky s konečným povrchem z asfaltového betonu ACO 11. 
Navýšení původní nivelety bude v obcích 2cm, v mezilehlých úsecích mimo zástavbu do 7cm.. 
Stavbou nebudou zhoršeny odtokové poměry sousedních pozemků. Stávající příčné a podélné 
propustky budou kompletně rekonstruovány a dále budou nově vybudovány 3 vtokové objekty 
s kamennou přídlažbou a napojením. Stávající zeleň podél silnice zůstane nedotčena. V obci Záhornice 
a Voděrady dojde k výměně stávajících obrub u přilehlého chodníku s předlážděním chodníků 
v nejnutnějším rozsahu. V celé délce úseku opravy bude provedena výměna svislého dopravního 
značení. Dále bude doplněno vodorovné dopravní značení . 
      Realizace stavby bude probíhat při úplné uzávěře na základě povolení uzavírky včetně objízdných 
tras pro veškerý provoz i autobusové dopravy příslušným silničním správním úřadem. 

 



 

 

 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební 
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění  
pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon) 

oznamuje 
 
v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní 
správy a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry 
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu 
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. 
 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
 
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní 
orgán ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze 
k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění 
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž 
stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního 
zákona. 
 
Podle § 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. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah ve větě první, se nepřihlíží. 
 
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 
asanaci území se dle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  
 
Do podkladů lze nahlédnout na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad 
Kněžnou, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, v úřední dny pondělí a středa, 8 – 17 hod. 
 
Účastníci řízení: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby): 
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové 
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové 
 
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona : 
Vladimír Moravec, Palackého 443, Opočno 
Obec Trnov 
Obec Voděrady 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona  
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 



 

 

Obec Voděrady 
Obec Trnov 
 
- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na 

něm – identifikován parc. číslem pozemku) 

 
k.ú. Záhornice – 512, 298/9, 298/8, 298/7, 298/6, 298/5, 298/4, 298/3, 298/1, 298/2, 332/13, 
300/2, 335/30, 335/25, 301, 305/2, 220, 306/2, 306/1, 307/10, 307/3, 288/1, 288/6, 522, 
291/2, 292, 506/3, 293/1, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/8, 
296/9, 296/10, 296/11, 296/12, 196/13, 196/14, 197/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 
525/1, 308/1, 308/5, st.101, 308/6, st.18, st.21/1, 323/3, 338/2, st.22, 340/1, st.66, 339/3, 
349/2, 348, st.25, 589, 347/2, st.24, 347/1, 563/1, 388, st.27/1, 350/2, 350/3, 349/1, 307/6, 
307/5, 307/4, 526/1,  
k.ú. Vojenice – 551/2, 179/6, 190/1, 176, 178, 171, 190/3, 166/1, 166/4, 151/1,180/1, 215/1, 
216/3, 216/1, 580, 217, 226/2, 220/1, st.98, st.116, 914, 221, 559/5, 222/2, 277/6, 277/1, 284, 
286/2, 266/1, 553/2, 358/1, 357, 351/6, 351/5, 375, 549, 374, 372, 550, 370/1, 363, 528, 1/1, 
530/2, 61/2, 61/1, 531, 79/1, 915, 564/1, st.97, 85, st.10/4, st.10/4, 566, st.124, 87, 553/5, 
166/1, 143,  
k.ú. Voděrady u RK –361/5, 361/6, st.69, st.70, 361/11, st.80, 363/1, 466, st.81/2, st. 81/2, 
88/1, 88/3, 518/3, 518/2, 368/5, 368/6, 368/3, 264/1, 90/1 
 

                                                                           
Lidmila Nováková v.r. 

                                                                     Referentka odboru výstavby a životního prostředí   
                                                                                    MěÚ Rychnov nad Kněžnou 
 
 
Otisk úředního razítka 

 
 
Toto oznámení o zahájení stavebního řízení „II/320 Voděrady - Záhornice“ včetně graf.přílohy 
musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-dnů. 
 
 
 
 
 
.....................................................                                 ................................................... 

Datum vyvěšení                                                               Datum sejmutí 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby 

 
 
 
Doručí se: 
 
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové - DS 
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové - DS 
Vladimír Moravec, Palackého 443, Opočno – doporučeně 
Obec Trnov - DS 
Obec Voděrady - DS 
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha - DS 



 

 

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno - DS 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín - DS 
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - DS 
 
veřejnou vyhláškou vlastníkům sousedních pozemků: 
k.ú. Záhornice, Vojenice a Voděrady u Rychnova n.Kn.  
OÚ Trnov – úřední deska 
OÚ Voděrady – úřední deska 
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska 
MěÚ Dobruška – úřední deska 
 
 
Dotčené orgány: 
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení ŽP, Rychnov nad Kněžnou 
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, Rychnov nad Kněžnou 
MěÚ Dobruška, OVŽP, odd. ŽP, F.L.Věka 11, Dobruška 
MěÚ Dobruška, odbor rozvoje města (památková péče), nám. F.L. Věka 11, Dobruška 
Krajské ředitelství policie KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní 
     inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na 
     Spravedlnosti 2010, 516 01 rychnov nad Kněžnou 
Krajská hygienická stanice KHK, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové 
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