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Účastníci stavebního řízení:

Stavebník - účastník řízení v souladu s § 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona:
Městys Velký Vřešťov, Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov zastoupen Ing. Tomášem
Rakem, IČ 74156179, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno:
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové
Martin Holý, Riegrova 1206, 508 01 Hořice
Jiří Málek, J. A. Komenského763, 543 71 Hostinné
Petra Chládková, Velký Vřešťov č.p. 98, 544 54 Velký Vřešťov
Markéta Hejcmanová, Velký Vřešťov č.p. 98, 544 54 Velký Vřešťov
Per Novotný, Husova 38, 508 01 Hořice
Květoslav Stránský, Velký Vřešťov č.p. 51, 544 54 Velký Vřešťov
Ivana Merklová, Nad Parkem 2831, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Petra Samková, Ke Kobelnici č.p. 234, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Účastník dle § 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, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
CETIN, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČ 48172898, Víta Nejedlého 893, 500 03, Hradec
Králové
Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Účastník dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten,
kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo prováděním stavby přímo dotčeno (účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona jsou v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni
Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
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Č. ú. 187580614/0300

IČ: 00277819
DS: mu5b26c
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označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem
záměru):
stavební parcely číslo: 8, 14, 116, 4/1, 192, 81, 80, 79, 78/2, 78/1, 77 a pozemkové parcely č.
84/1, 2, 18/1, 18/7, 1243, 1235, 1206/11, 13, 1149/2, 18/2, 18/3, 18/5 v katastrálním území
Velký Vřeštov.

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost ze dne 07.11.2017, kterou podal
Městys Velký Vřešťov, Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov zastoupen Ing. Tomášem
Rakem, IČ 74156179, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové (dále jen "stavebník") žádost
o vydání stavebního povolení na stavbu:
„Stavební úpravy stávajících chodníků v jihovýchodní části obce Velký Vřešťov“
obsahující stavební objekty
SO 101 - Chodník
na pozemku: pozemkové parcely číslo: 1172, 1248, 1149/11, 1149/12, 96, 94, 1149/6 a
stavební parcely číslo 83, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 6 vše v katastrálním území Velký Vřešťov. Na
základě řízení podle § 115 stavebního zákona vydává
stavební povolení
na shora uvedenou stavbu.
Stavba obsahuje:
-

Chodník z vibrolisované betonové dlažby, vedoucí podél stávajících místních
komunikací, rozčleněný do 3 částí. Větev A – 164,44 m. Větev B – 169,60 m. Větev C –
76,06 m. Chodník je navržen v základní šíři 1,50 m. V místě ukončení chodníku u
silnice II/325 se chodník ve větvi C zužuje až na 1,10 m.

-

Úpravu a zpevnění stávajících sjezdů.

-

Místa pro přecházení mezi jednotlivými větvemi v šíři 3,00 m.

-

7 kolmých a podélných parkovací stání u větve C, z toho 1 vymezené stání pro ZTP.
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-

Opravu konstrukce a doplnění obrusné vrstvy vozovky.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval Ing. Tomáš Rak, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT
0602398; 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 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.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhl. č. 398/2009
Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání
staveb.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů: § 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 území provádět jiná činnost, kterou
by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. § 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.
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6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: § 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.
7. 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.
8. V časovém předstihu min. 30 dní bude požádán odbor dopravy o stanovení přechodné
úpravy provozu pro provádění stavebních prací (opatření obecné povahy) a následně v
předstihu min. 90 dní požádat o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích (opatření obecné povahy). Doklady o stanovení místní úpravy provozu
budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.
9. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním
stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná
podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta,
případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou
dokumentací.
10. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných
požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v
součinnosti s příslušnými dotčenými orgány (§ 159 stavebního zákona).
11. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se
všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
12. 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 5/18 prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
13. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního
stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
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14. 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.
15. 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 (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp.
technický dozor, termín dokončení).
16. Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8,0 m musí být zřízena umělá vodící
linie v šířce 40 cm z reliéfní dlažby pro osoby se zrakovým postižením s podélnými
drážkami. V oboustranné vzdálenosti 800 mm od osy umělé vodící linie nesmí být žádné
překážky. Umělá vodící linie musí navazovat na přirozenou vodící linii.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
závěrečná kontrolní prohlídka
18. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
19. 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)
- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby ¨
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními
předpisy
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným
odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci - 2 x)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
(§ 156 stavebního zákona)
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními
právními předpisy: (Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Policie
České republiky Územní odbor Trutnov, Dopravní inspektorát).
- 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
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k
obnažení podzemních vedení inženýrských sítí. V opačném případě předložit
zápisy (protokoly) o provedených kontrolách:  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín,  GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
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-

-

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03,
Hradec Králové,  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
Praha 3, 130 00  Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03,
Hradec Králové
stanovení místní (přechodné) úpravy provozu, na základě kterého bylo
realizováno VDZ a SDZ 6/18 - upozorňujeme, že podmínkou kolaudace stavby
je nabytí účinnosti místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
stanovení místní úpravy bude provedeno formou opatření obecné povahy.
doklad o doložení využití nebo odstranění vzniklých odpadů
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.

20. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
21. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
22. 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. Dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického
zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
23. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č.
183/2006 Sb., stavební zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška 268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Dále budou
dodrženy příslušné normové hodnoty.
24. Budou dodrženy technické podmínky požadované pro vzájemné připojení pozemních
komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na
pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva
dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů.
25. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Odpady ze stavby musí
být zejména řádně tříděny a odstraněny v zařízení k tomuto účelu určeném. K využití
nebo k odstranění odpadů může být smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o
odpadech.)
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26. Při provádění stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky.
27. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku, které vydal odbor
životního prostředí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem ze dne 18.10.2017,
pod č.j. MUDK-OŽP/78466-2017/klm 25741-2017, v závazném stanovisku ze dne pod
č.j.:MUDK-OŽP/57546-2017/sim 611-2017 a v Koordinovaném závazném stanovisku ze
dne 19.09.2017 pod č.j.: MUDK-OŽP/69434-2017/kl 22049-2017.
28. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Policie České republiky, Krajské
ředitelství Policie, Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát
ze dne 13.10.2017, č.j. KRPH-64739/Čj-2017-051006, zejména.
29. Budou dodrženy podmínky Povodí Labe, s.p., stanovené ve stanovisku ze dne 1.9.2017
vydaným pod č.j.: PVZ/17/37594/Vn/0.
30. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, vydaném pod č.j.: 659114/17 dne 07.07.2017.
31. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne
07.07.2017, značka 0100771094.
32. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne
01.08.2017, značka 5001545415.
33. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s. ze dne 04.10.2017, č.j.:VAKHK/VHR/KS/17/0287.
34. Budou dodrženy podmínky Hasičského záchranného sboru, stanovené v souhlasném
závazném stanovisku č.j.: HSHK-4163-2/2017 ze dne 02.08.2017.
35. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Stavebník:
Městys Velký Vřešťov, Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov zastoupen Ing. Tomášem
Rakem, IČ 74156179, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
Č. j. : M U DK - OD P/ 17 1 82 - 20 18 /kap 2 96 6 4 - 2 01 7
7

Odůvodnění:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení ze dne
07.11.2017, kterou podal Městys Velký Vřešťov, Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov
zastoupen Ing. Tomášem Rakem, IČ 74156179, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové o
vydání stavebního povolení na stavbu: „Stavební úpravy stávajících chodníků v jihovýchodní
části obce Velký Vřešťov“, na pozemku: pozemkové parcely číslo: 1172, 1248, 1149/11,
1149/12, 96, 94, 1149/6 a stavební parcely číslo 83, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 6 vše v katastrálním
území Velký Vřešťov. Stavební úřad opatřením č.j. MUDK-ODP/93973-2017/kap 29664-2017
ze dne 10.01.2017 oznámil zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a
stanovení podmínek k jejímu provádění, stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska, zároveň též upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona,
přitom stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že:
účastníkem řízení dle ustanovení § 109 písm. a)stavebního zákona je jako stavebník:
Městys Velký Vřešťov, Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov zastoupen Ing. Tomášem
Rakem, IČ 74156179, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno:
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové
Martin Holý, Riegrova 1206, 508 01 Hořice
Jiří Málek, J. A. Komenského763, 543 71 Hostinné
Petra Chládková, Velký Vřešťov č.p. 98, 544 54 Velký Vřešťov
Markéta Hejcmanová, Velký Vřešťov č.p. 98, 544 54 Velký Vřešťov
Per Novotný, Husova 38, 508 01 Hořice
Květoslav Stránský, Velký Vřešťov č.p. 51, 544 54 Velký Vřešťov
Ivana Merklová, Nad Parkem 2831, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Petra Samková, Ke Kobelnici č.p. 234, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Účastník dle § 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, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
CETIN, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
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GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČ 48172898, Víta Nejedlého 893, 500 03, Hradec
Králové
Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
V provedeném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předloženou žádost vč.
připojených podkladů v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona, projednal je s
účastníky řízení a dotčenými orgány a dospěl k závěru, že:
a) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací,
nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán
územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací
dokumentací.
b) Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace je provedena dle prováděcí vyhlášky č.
146/2008 Sb. přílohy 8, která upravuje rozsah a obsah projektové dokumentace dopravních
staveb pro vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace je zpracována odpovědnou
osobou.
c) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického vybavení potřebného
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem: Jedná se o stavbu
dopravní a související infrastruktury, která nemá žádné nároky na vybudování dalšího
technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby.
d) Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad ověřil, že pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví stavebníka,
případně jsou uzavřeny příslušné smluvní vztahy na tyto pozemky. V provedeném stavebním
řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení, z hledisek
uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena
nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. Zároveň upozornil, že v
řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení
mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení
§ 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně
vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.
Na základě výše uvedeného stavební úřad shledal, že stavba je navržena v souladu s
charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v
území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s
obecnými technickými požadavky na pozemní komunikace, s požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad shledal, že
stavbu lze provést, že je zajištěn příjezd ke stavbě a že bude vybudováno technické vybavení
potřebné k řádnému užívání stavby vyžadované zvláštním právním předpisem.
Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k
názoru, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, tudíž dle
ustanovení § 122 stavebního zákona je pro užívání stavby požadován kolaudační souhlas.
Stavebník bude po dokončení stavby, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání,
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postupovat v souladu s ustanovením § 121 a 122 stavebního zákona. Stavební úřad v
průběhu řízení a při posuzování všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by
bránily vydání rozhodnutí, vyhověl proto žádosti stavebníka a rozhodl ve věci způsobem
uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci řízení odvolat na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího
speciálního stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání musí
mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o
tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu
předcházelo. 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 (dle ustanovení §
82 odst. 2 správního řádu).

„otisk razítka“
v.r.
Bc. Kateřina Kašparová
odborný referent odboru dopravy a
silničního hospodářství

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce :
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne ........................
dne........................

Sejmuto

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
umožňujícím dálkový přístup :
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oznámení způsobem

Obdrží:
(datová schránka)
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4
Městys Velký Vřešťov, Velký Vřešťov č.p. 34, 544 54 Velký Vřešťov
Ing. Tomáš Rak, IČ 74156179, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
CETIN, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČ 48172898, Víta Nejedlého 893, 500 03, Hradec
Králové
Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
(doporučeně do vlastních rukou)
Martin Holý, Riegrova 1206, 508 01 Hořice
Jiří Málek, J. A. Komenského763, 543 71 Hostinné
Petra Chládková, Velký Vřešťov č.p. 98, 544 54 Velký Vřešťov
Markéta Hejcmanová, Velký Vřešťov č.p. 98, 544 54 Velký Vřešťov
Per Novotný, Husova 38, 508 01 Hořice
Květoslav Stránský, Velký Vřešťov č.p. 51, 544 54 Velký Vřešťov
Ivana Merklová, Nad Parkem 2831, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Petra Samková, Ke Kobelnici č.p. 234, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
(veřejná vyhláška – vyvěšení pro:) Účastník dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (účastníci
řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou v souladu s ustanovením § 112 odst. 1
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):
pozemkové parcely číslo: 1172, 1248, 1149/11, 1149/12, 96, 94, 1149/6 a stavební parcely
číslo 83, 2/1, 2/2, 3, 4/2, 6 vše v katastrálním území Velký Vřešťov.
dotčené orgány
(doporučeně)
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01
Dvůr Králové nad Labem
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor
Trutnov, dopravní inspektorát, sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e,
nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk, Teplého č.p. 1899, Pardubice VZelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
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