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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/1865/15-642/15/No
Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
Vyřizuje: Nováková Lidmila
Telefon: 494509654, 773759157
E-mail:lidmila.novakova@rychnov-city.cz
Spisový znak: 280.1

V Rychnově nad Kněžnou
dne 14. dubna 2015

Stavební povolení č. 54/2015
(Veřejnou vyhláškou)
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, pověřený Krajským
úřadem Královehradeckého kraje dne 9.9..2014 č.j. 14662-2/DS/14/TI k vedení řízení ve věci vydání
stavebního povolení, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 – 114
stavebního zákona, kterou podal dne 21.1.2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník,
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové, IČO 27502988, a rozhodl
takto:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu stavební povolení na stavbu

„II/320 Voděrady - Záhornice“
Obsahující stavební objekty: SO 101 komunikace
SO 180 dopravně inženýrské opatření

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.
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), do Voděrad, křižovatce se
silnicí III/320 1 (směr Nová Ves). Navýšení původní nivelety bude v obcích 2cm, v mezilehlých úsecích
mimo zástavbu do 7cm. Technologické řešení PD obsahuje plošné frézování v průměr.tl. 2-8cm,
v pásech sanací odbourání penetračního makadamu v různých tloušťkách dle úseků I -VI a zbylé
konstrukce vozovky, následná sanace pásů konstrukce štěrkodrtí 0-63, podkladních ACP22 a celoplošná
pokládka asf. souvrství ACL16+obrusná ACO11. 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.Bude zachován
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stávající princip odvodnění, dojde k jeho obnově a reprofilaci příkopů. Stávající vpusti budou
vybourány a osazeny vpusti nové s čistícím košem a napojeny potrubím PVC do stávající funkční
kanalizace. Stávající zeleň podél silnice zůstane nedotčena. V celé délce úseku opravy bude provedena
výměna svislého dopravního značení. Dále bude doplněno vodorovné dopravní značení .
Vzhledem k rozsahu opravy je nutné v obcích Záhornice a Voděrady provést úpravu stávajících
chodníků. Jde o plnou výměnu stávajících obrub a předláždění krytu chodníku v nezbytném přilehlém
pásu 60cm.
Realizace stavby bude probíhat při úplné uzávěře na základě povolení uzavírky včetně objízdných
tras pro veškerý provoz i autobusové dopravy příslušným silničním správním úřadem.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval IDProjekt s.r.o, Jůnova 1028, Kostelec nad Orlicí, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby Ing. Pavel Matys; 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.

2) 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 vztah (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.
3) Stavba bude dokončena do 31.12.2015
4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5) Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět.
7) V rámci stavby bude staveb.úřad pozván na kontrolní prohlídky stavby:
- dle pravidelných prohlídek stavebníka, cca 1x za 14 dní
- k doznačení celé trasy (křižovatky) pro vydání stanovení dopravního značení
- závěrečná kontrolní prohlídka
8) 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.

9) Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Dle vyjádření č.j.742942/14 a 742949/14 z 15.12.2014, které je součástí dokladové části PD včetně
stanovení podmínek č.j. POS 836/14
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech
Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
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Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti O2 CR a.s., Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením §102 zákona č.
137/2005/Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno
rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK
vyznačeno (dále jen ochranné pásmo).
1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (2) tohoto vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2
CZ a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve
vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze
skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil,
že jeho záměr, pro který podle shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to
v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného
ochranou sítě – Pavel Rejmont (tel.: 720752323, e-mail: rejmont.pavel@o2.com) (dále jen POS)
„příloha vyjádření POS 836/14“
3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 CR a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku
SEK je dle ustanovení §104 odst.17 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4) Pro účely přeložení SEK dle výše uvedeného bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít
se společností O2 CR a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 CR
a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
6) Společnost O2 CR a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze
k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Cz a.s.
V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních
přepisů, zejména předpisů práva autorského.
8) V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 CZ a.s. na asistenční lince 14111.
Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech
republic a.s. pro stavbu „oprav příjezdové komunikace k Jedlinské Lhotě:
1) Při vlastní realizaci stavby musí být dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí platného
vyjádření o existenci sítí č.j. 742942/14 a 742949/14 vydaného na uvedenou stavbu
2) Před zahájením stavebních prací v ochranném pásmu SEK je nutné nechat trasu vytyčit
autorizovanou firmou, případně trasu ověřit ručně kopanými sondami. V trase SEK je nutné
provádět zemní práce obezřetně, nepoužívat žádných strojů a mechanizací.
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3) V případě, že dojde při realizaci stavby k odkrytí trasy SEK, před záhozy je nutné vyzvat naši
společnost ke kontrole uložení SEK. O kontrole musí být proveden písemný zápis .

10) Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti ČEZ Distribuce a.s. dle vyjádření č.j. 0100283699
z 26.5.2014 a Souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu č. 12-920500
z 5.3.2015
V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
PODZEMNÍ SÍŤĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ
STANICE
Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy 1 kV kabelového vedení – Voděrady, Záhornice
o

o

o

o
o
o

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras je v příloze, přičemž v trase
kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných
pásmech, kontaktní údaje pro podání vaši žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých
prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle §47 zákona č.
458/2000 Sb. V platném znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které
není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před
započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické
linky 840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu:
Stavba musí být umístěna minimálně:
- Pozemní komunikace – definice pozemních komunikací – viz ČSN 736100. Nejmenší
vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně
chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti
vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělících pásů, krajnic apod.
- Oprava silnice – bude prováděna v souběhu a bude křižovat stávající kabelové vedení nízkého
napětí 1 kV. V místě souběhů s komunikací je kabelové vedení 1 kV uloženo v chodnících a
zelených pásech podél stávající komunikace v hloubce 50-70 cm, v místě křížení s komunikací
je kabelové vedení 1 kV uloženo v hloubce 100 – 110 cm.
Při provádění stavby nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelového
vedení a k narušení stability kabelových pojistkových pilířů.
Při provádění sanace podloží a podkladu pro nový povrch komunikace (úpravě zemní pláně)
nesmí dojít k namačkání zeminy na kabely a k narušení výstražného krytí a kabelového lože.
- Případné svislé dopravní značení – musí být provedeno tak, aby okraj betonového základu
(betonové trubky) pro ukotvení dopravní značky byl od stávajícího silového kabelu 1 kV
vzdálen minimálně 0,40m.
- Kabelové vedení musí být před započetím zemních prací na místě vytyčeno. V případě
pochybností zejména o hloubkovém uložení kabelového vedení musí být ručně provedeny
zemní sondy!
- ČEZ Distribuce a.s. souhlasí se stavbou: II/320 Voděrady- Záhornice – oprava silnice za
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předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky.
Nedílnou součástí souhlasu s činností v ochranném pásmu je příloha k žádosti (Polohopisný snímek
stavby s vyznačením polohy vedení nn, půdorys stavby a situace se zakreslením polohy vedení nn
v místech stavby včetně řezu)
-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech
nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku
osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo
znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech,
které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby
touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí:
Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem
a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb,s.r.o na telef. Číslo 840 840 840
Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo
v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých
nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno
pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o uvedených v bodě 1).
Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd
k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby
s.r.o.
Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o uvedené v bodě 2.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro
- kabelové vedení nn1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení
a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože, porušení výstražného
krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce
v ochranných pásmech kabelových vedení ručně.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE330000-6) a jen
po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo
majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce při případném
obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.). O vypnutí a
zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby
s.r.o.
11) V zájmovém prostoru dojde ke střetu se sítěmi RWE distribuční služby s.r.o, Brno dle vyjádření
5000983862 z 5.8.2014 a 5001058457 z 26.1.2015
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
- STL plynovod PE 90,63
- STL plynovodní přípojky PE 32
Dle informačního zákresu.
-

-

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských
sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla
stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet
minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 736005.
Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.
Stavební objekty (včetně vpustí, betonových patek, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení,
dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1m od plynárenských vedení – měřeno kolmo
na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
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-

-

-

Po odstranění konstrukce chodníku a vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit
plynovodní přípojky a plynovody umístěné v chodníku a vozovce před mechanickým
poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku a vozovky. Parkovací stání doporučujeme
provést ze zámkové dlažby.
Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální
vzdálenosti 1m
Pokud při rekonstrukci chodníků a komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo
přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku
těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou
provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského
zařízení na náklady investora.
Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského
zařízení vzdálenost minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu.
Po odtěžení stávající konstrukce chodníků a vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího
plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny,
zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou
pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní
potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad
vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod ( a tím i
komunikaci).
Prohloubením koryta příkopu nesmí dojít k obnažení, poškození nebo snad porušení STL
plynovod
Prohloubením koryta příkopu nesmí dojít ke snížení krytí plynovodů pod 0,8 m v nejnižším
bodě příkopu
V ochranném pásmu plynovodů budou práce v příkopě prováděny výhradně ručním způsobem
Při křížení plynovodu se silnicí nesmí dojít ke snížení krytí chráničky plynovodu a k níže
uvedeným činnostem ovlivňujícím bezpečnost plynovodu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně
i dlouhodobě nefunkční) neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich
poloze.
Plynárenské zařízení je dle ust. §2925 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, provozováno jako
zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který
činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební
činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány
dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je

6

OVŽP/1865/15-642/15/No Staveb.povolení II/320 Voděrady Záhornice

nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána
minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského
zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za
zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení
bude sepsán protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude
podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské
zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP)
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GASNET s.r.o Kontakt naleznete
na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktní-system/, činnost „Smluvní vztahy – pozemky a
budovy plynárenských zařízení“, případně na Zákaznické lince 840113355.
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy
plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem
stavby.
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V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000896084
a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840
11 33 55.

12) Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou
dle vyjádření ze dne 12.11.2014 zn. 1278/14
V zájmovém území se nachází VODOVOD ve správě společnosti AQUA Servis,a.s., V příloze
vyjádření je orientační zákres námi provozovaného vodovodu.
1) Před započetím zemních prací nutno vytyčit vodovod .Vytyčení vodovodu nutno objednat u
našeho zaměstnance p. Goise na tel. 602 771 274. (Vytyčení nutno objednat nejméně 10 dní předem ve
všední dny od 6:00 – 14:00 hod.)
2) Upozorňujeme, že v zájmovém území se mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší
správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků
3) V situaci č. 4 je zakreslena vodovodní přípojka pro lesní školku. Vzhledem k tomu, že tato
vodovodní přípojka již není funkční, je nutné ji zaslepit. Aby v rámci zaslepení nedošlo k poškození
nového povrchu na silnici II/320, chtěli bychom zaslepení provést ještě před vybudováním nového
živičného krytu. Kontaktujte nás cca 14 dní před ralizací stavby, abychom výše uvedené provedli.
4) V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího
vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
5) Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů ate. Musí být situováno min. 1,5m od
stávajícího vodovodu.
6) Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
7) Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně zemních souprav musí být umístěny
do nové nivelety povrchu.
8) Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení
provedených povrchových úprav našeho zaměstnance – NUTNO kontaktovat:
- středisko AQUA Servis a.s. v Přepychách na tel. 494628141 nebo na mobilu 728668744
- Ke kanalizaci se nevyjadřujeme. V obci Voděrady, Vojenice a Záhornice nejsme provozovatelem
kanalizace
9) Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných
podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by
mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění
skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dle
zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či
kanalizace.
13) Dle vyjádření Obce Trnov z 5.6.2014 je v zájmovém území uložena kanalizace
- dle přiloženého zákresu
14) Dle vyjádření Obce Voděrady z 17.6.2014 je v zájmové území kanalizace ( v mapě modře) a
zemní kabelové rozvody veřejného osvětlení a rozhlasu, které byly pokládány v souběhu
s rekonstrukcí rozvodů NN (v mapě červeně). Na mapě vyznačeno schematicky, vez digitální
podoby.
15) Dle stanoviska KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn. ze dne 6.8.2014, 14.10.2014
- z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu, zejména řádného směrového svedení na silnici
II. třídy je nutné doplnit vodorovné dopravní značení č. V4 v šíři 0,125m
- Po opravě vozovky je neopodstatněné umístění dopravní značky A7 v dotčeném úseku
silnice. Dále je nutné řádné označení křižovatek (umístění DZ P2) – jedná se zejména o
křižovatky s místními komunikacemi v obci Vojenice a Voděrady.
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- před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu,
předložit k posouzení návrh dopravně inž. opatření (umístění PDZ) , včetně termínu a
harmonogramu prací
16) Dle stanoviska HZS KHK, ÚO Rychnov n.Kn. ze dne 13.8.2014 musí být každá změna proti
schválené dokumentaci stavby neodkladně projednána.
17) MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení silničního hospodářství
-

Před ukončením stavby musí být zažádáno o stanovení dopravního značení k doznačení
křižovatek, chybějících dopravních značek, vodorovné dopravní značení dle samostatné situace
DIO na trase Voděrady – Záhornice. Kontrola umístění bude provedena při závěrečné kontrolní
prohlídce.

-

Uzavírka silnice a objízdné trasy budou zhotoviteli stavby povoleny samostatným správním
řízením. O uzavírku bude zažádáno 30 dní předem.

18) MěÚ Rychnov nad Kněžnou , MěÚ Dobruška – OVŽP, oddělení ŽP – OVŽP-3167/15382/15/Zs, MUD 581/15 OVŽP/VS
K nezemědělským účelům je možné zemědělské pozemky použít bez souhlasu orgánu ochrany ZPF
po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.
Záměrem stavby na parcele p.č. 291/2 v k.ú. Záhornice bude dotřen zemědělský půdní fond.
Z tohoto důvodu, v souladu s ustanovením §9 odst.1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění upozorňujeme, že je nutno požádat příslušný MěÚ
obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Dobruška, o vydání souhlasu s trvalým odnětím
dotčené části pozemku ze ZPF. K žádosti jste povinni předložit dokumentaci obsahující plochu
odnětí, doklad o vlastnictví pozemku, zákres navrhovaného odnětí, výpočet odvodů, předběžnou
bilanci skrývky ornice, její umístění a návrh jejího hospodárného využití.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nebude stavbou, tj. výkopovými pracemi dotčena žádná
vzrostlá zeleň. Veškeré činnosti dotýkající se zeleně musí probíhat v souladu s ČSN 839061 –
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (původní ČSN DIN 18920).
Dojde-li ke kácení, je nutné podat žádost o povolení kácení dle ust. §8 zákona č. 114/92., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších přepisů příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, obecní
úřad.
Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací nutno uložit na povolené skládce,
ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 S. o
odpadech, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 294/2005Sb. o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. S odpady je třeba nakládat podle jejich skutečných
vlastností. Využívání odpadů má přednost před jejich odstraňováním. Odpady musí být tříděny dle
druhů a kategorií již v místě jejich vzniku a musí být zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí. Odpady mohou být předávány
pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady
předává, je k jejich převzetí oprávněna.
Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při kontrolní prohlídce investorem stavby.

19) MěÚ Rychnov n.Kn. –OŠKMT a MěÚ Dobruška, odbor rozvoje města, OŠKMT-3139/15456/15/Dvo a MUD 636/2015 OM/PS
Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Katastrální území Voděrady u RK,
Vojenice a Záhornice je územím s archeologickými nálezy, neboť je zde registrována sídelní
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aktivita hlásící se do období středověku a novověku.
Při realizaci je nezbytně nutné provést archeologický dozor. Je třeba použít související ustanovení
zákona č. 20/1987/Sb.
- Stavebník (investor) je ve smyslu §22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 –
Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožní mu provedení
záchranného archeologického výzkumu. 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. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem
písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději do 10-ti pracovních dní předem
stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti na území okresu Rychnov
nad Kněžnou (např. Muzeum a galerie Orlických hor, archeologické pracoviště, Jiráskova č.p.2,
Rychnov nad Kněžnou) zahájení zemních a stavebních prací.

20) Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové dokumentaci,
vydaných k předmětné stavbě.
21) Před zahájením stavby bude na stavbě instalována informační tabule, na které bude uveden
zhotovitel stavby a číslo stavebního povolení, investor, stavbyvedoucí, technický dozor, termín
zahájení a ukončení.
22) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
23) Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat
stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
24) Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny
a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
25) 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.
Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou
součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění:
Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, zastoupený SÚS Královehradeckého
kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988.

Odůvodnění:
Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245,50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Hradec Králové, IČO 27502988, na základě plné
moci pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
z 28.8.2013, podal dne 21.1.2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu: „II/320 Voděrady- Záhornice“ prováděné na 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 a parc.č. 467, 364/1, 522/1 v k.ú.
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Voděrady u Rychnov n.Kn.
K žádosti o povolení stavby byla přiložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení,
vyhotovena IDProjekt s.r.o, inženýring a projekce dopravních staveb, Jůnova 1028, Kostelec n.Orl..
K žádosti o stavební povolení dodal mimo doklady stanovené stavebním zákonem i Usnesení
Krajského úřadu Královehradeckého kraje č.j. 14662.2/DS/14/TI, kterým byl pověřen spec.stavební
úřad Měst.úřadu Rychnov nad Kněžnou k vedení řízení a vydání stavebního povolení pro tuto stavbu,
povolovanou na pozemcích v k.ú. Záhornice, Vojenice a Voděrady u Rychnova nad Kněžnou, ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Dobruška.
Dne 3.2.2015 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou podle
ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože
speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známi poměry staveniště a žádost o stavební povolení
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení mohli podat své
námitky, důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení u MěÚ Rychnov n.Kn.
Doručeno vyvěšením na úředních deskách obcí a elektronickou formou se dnem doručení 19.2.2015.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením §36 odst.3
správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s nimi.
V průběhu stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.
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, 516 01 Rychnov nad Kněžnou dne 9.10.2014, č.j.
OVŽP/30040/2014/Du a MěÚ Opočno ze dne 27.10.2014, č.j. MUO 1614/2014/OV/DŠ.
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.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených
orgánů státní správy:
(do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)
-

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, stanovisko ze dne 13.2.15
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd.ŽP, vyjádření ze dne 6.8.2014
Městský úřad Dobruška – OVŽP- ŽP, stanovisko ze dne 9.2.2015
MěÚ Dobruška – odbor rozvoje města, stanovisko ze dne 9.2.2015
Správa silnic KHK, p.o Hradec Králové, vyjádření ze dne 4.2.2015
Obec Voděrady z 17.6.2014
Obec Trnov z 5.6.2014
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha – vyjádření ze dne 9.4.2014, 15.12.2014
ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha – vyjádření ze dne 21.1.2015
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – vyjádření ze dne 5.8.2014
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 5.3.2015
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – vyjádření ze dne 5.5.2014,
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-

12.11.2014
ČEPS alsl, Praha 10, vyjádření z 10.4.2014
NET 4GAS s.r.o, Praha 4, vyjádření z 10.4.2014
Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, – závazné
stanovisko ze dne 13.8.2014, 4.11.2014
Krajské ředitelství policie KHK, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne
6.8.2014,14.10.2014
Krajská hygienická stanice KHK, Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 13.11.2014

Smlouvy o právu provést stavbu:
Obec Voděrady, Voděrady 70 – smlouva ze dne 30.3.2015
Obec Trnov, Trnov 32 – smlouva ze dne 30.3.2015
Vladimír Moravec, Palackého 443, Opočno – smlouva ze dne 30.3.2015
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
v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
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,
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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
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.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém
se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode
dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 řízení. Případné odvolání dle §
85 odst.1 správního řádu má odkladný účinek.

Nováková Lidmila v.r.
Odb.referentka OVŽP
MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Otisk úředního razítka

Toto stavební povolení č. 54/2015, včetně grafické přílohy, musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu
15-ti dnů.

...............................................................
Datum vyvěšení

...................................................................
datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby
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Správní poplatek byl stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 10 000,- Kč a zaplacen na účet Města Rychnov n.Kn. 30.3.2015

Rozdělovník: (obdrží)
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Vladimír Moravec, Palackého 443, Opočno
Obec Trnov
Obec Voděrady
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
Doručeno účastníkům řízení – vlastníkům okolních pozemků veřejnou vyhláškou: úřední desky MěÚ
Rychnov n.Kn., Dobruška a OÚ Voděrady a Trnov

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
Na vědomí:
MěÚ Dobruška – ŽP, ORM, silnič.úřad
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – ŽP, OŠKMT
HZS KHK, Na Spravedlnosti, Rychnov n.Kn.
KŘ Policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou
KHS KHK, územní pracoviště Rychnov n.Kn.

Digitálně podepsal Lidmila Nováková
Datum: 14.04.2015 09:09:08 +02:00
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