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   o d b o r  v ý s t a v b y  
     Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno   

tel.: 494 669 628, mob.: 724156744 
e-mail: stavebni@mu.opocno.cz 

 
 
 
 
Č.j.: MUO 2205/2012/OV/DŠ/1                                                                  20. prosince  2012     
Spisový znak: 253 
Skartační znak: V/5 
Úředně oprávněná osoba: Ing.Dalibor Štěpán 
 
 
 

O Z N Á M E N Í  
ZAHÁJENÍ  STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

  

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 
    

 
Společnost Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, 

prostřednictvím Cukrovaru  České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí, jednajícího Ing.Josefem 
Světlíkem, zastoupeného, na základě plné moci,  společností FORT s.r.o. Hradec Králové, se 
sídlem Jižní čp. 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 62064479, jednající panem Ing.Lubošem 
Severou, jednatelem společnosti,  podala dne 30.11.2012 žádost o vydání stavebního povolení 
pro stavební objekty SO 54.03 - Vedení technologických rozvodů a sítí, SO 54.04 - Základy 
pro zařízení plynového hospodářství a  SO 54.06 - Komunikace a terénní úpravy, které jsou 
součástí  souboru staveb „ČOV pro cukrovar České Meziříčí“ v areálu cukrovaru v Českém 
Meziříčí, na pozemcích parc.č. 186/1, 183, 1132, 1163, 1164, 184/1, 185/3 a 115/1 v k.ú. 
České Meziříčí. 

Dokumentaci pro územní řízení vypracovala společnost Hydrotech s.r.o., Kopečná 14, 
Brno, pod zak.č. 2-11/0191-04. 

Pro umístění souboru staveb„ČOV pro cukrovar České Meziříčí“ vydal Městský úřad 
Opočno, odbor výstavby, územní rozhodnutí dne 23.5.2012 pod č.j.: MUO 
618/2012/OV/DŠ/2.  
          Dnem podání žádosti o vydání stavebního  povolení bylo zahájeno  stavební  řízení. 

Popis stavebních objektů 

 
SO 54.03 - Vedení technologických rozvodů a sítí 

Technologické rozvody budou z části vedené po stávajících i nových potrubních 
mostech a z části v podzemních výkopech. Při vedení po stávajících potrubních mostech budou 
podle potřeby na stávající sloupy doplněny konzoly pro nové rozvody. Nový bude potrubní 
most mezi novou provozní budovou ČOV přes potok směrem k čerpací stanici plavících vod. 
Most bude tvořen ocelovými sloupy kotvenými do betonových patek. Patky mají půdorys 0,90 
x 0,90 m. Základová spára bude -1,20 m pod terénem a horní hrana patek bude 0,10 m nad 
terénem. Beton patek C20/25. Na sloupech budou konzoly z válcovaných profilů pro uložení 
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potrubí. V místě kde most křižuje komunikaci bude  podchodná výška 4,50 m. Po mostech 
budou vedena tato média - přítoky na ČOV - plavící voda a brýdový kondenzát, splaškové vody 
a odtok z anaerobního reaktoru do ČS plavících vod ( bude předmětem vodoprávního řízení!). 
Ve společném výkopu, jehož trasa bude vedena od budovy sušárny až po novou ČOV budou 
vedena tato média: potrubí bioplynu s napojovacím místem do potrubí nízkého tlaku v budově 
sušárny. NN vedení a vedení optické sítě s napojovacími místy také v budově sušárny. Přívod 
pitné vody s napoj. místem východně od budovy sušárny. Rozměry výkopové rýhy vyplynou z 
normové dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedení a z nejmenšího dovoleného 
krytí vedení. Tratě železniční vlečky budou  křižovány řízeným protlačováním v hloubce min. 2 
m pod železničním svrškem. Startovací  jámy budou umístěny ve vzdálenosti 5 m od krajních 
kolejí. 

SO 54.04 - Základy pro zařízení plynového hospodářství 

54.04.1 Základ pro uzavřenou spalovací pochodeň 

Výkop pro základ bude v otevřené stavební jámě se šikmými stěnami. Na základovou 
spáru se uloží hutněné štěrkopískové lože tl. 200 mm. Na podsyp se rozprostře vrstva 
podkladového betonu C12/15 tl. 100 mm. Vlastní základ (3000 x 3000 / 1000 mm) bude z 
betonu C20/25. Při horním povrchu je konstrukční ztužení  síťovinou KARI. Rovinnost horní 
plochy základu dle požadavek dodavatele technologie musí být s tolerancí max. ± 3 mm. 
Horní hrana základu je 100 mm nad terénem. Zásyp kolem základu bude štěrkový, hutněný. 
Kolem základu bude chodník z betonových dlaždic na štěrkopískovém podkladu. 

54.04.2 Základ pro plynojem 

Stavební část sestává ze základu pro plynojem. Vlastní základ bude monolitická 
betonová deska (C20/25) osmiúhelníkového půdorysu, tl. 300 mm. Bude uložena na 
podkladním betonu a na hutněném štěrkopískovém loži tl. 200 mm. Při horním i dolním 
povrchu desky bude konstrukční vyztužení síťovinou. Po obvodu desky budou základové pásy 
šířky 900 mm. Horní hrana základu je 100 mm nad terénem. 

54.04.3 Základ pro dmychárnu bioplynu 

Výkop pro základ bude v otevřené stavební jámě s kolmými stěnami. Na základovou 
spáru bude uložen hutněný štěrkopískový polštář tl. 0,65 m. Na zásyp se rozprostře vrstva 
podkladního betonu C12/15 tl. 100 mm. Vlastní základ (3200 x 2700 / 350 mm) bude z 
betonu C20/25. U horního i dolního povrchu je konstrukční vyztužení síťovinou KARI. 
Horní hrana základu je 100 mm nad terénem. Zásyp kolem základu je štěrkový, hutněný. 

SO 54.06 - Komunikace a terénní úpravy 

Nová zpevněná plocha před objektem ČOV a přístupová cesta navazuje výškově a 
spádově na stávající sousední. Skladbu tvoří podkladní vrstva z hrubého štěrkopísku (150 mm) 
a ze štěrkopísku stabilizovaného cementem (150 mm), na který přijde cementobetonový kryt  
tl.200 mm. Celková tloušťka komunikace je 500 mm. Stávající komunikaci vedoucí přes 
vnitroareálovou železniční trať bude směrově upravena tak, aby navazovala na novou 
komunikaci ČOV vedoucí mezi provozní budovou a plynovým hospodářstvím. 
Přístup k novým objektům plynového hospodářství umožňuje chodník z betonové zámkové 
dlažby šířky 800 mm. Po obvodě bude lemován betonovými zahradními obrubníky vsazenými 
do betonového lůžka. 

Terénní úpravy spočívají ve vyrovnání terénu okolo nových objektů na úroveň hrubé 
úpravy terénu, která je 100 mm níže než konečná úprava. Výstavbou jednotlivých objektů 
dojde k porušení části stávající travnaté plochy. Před zahájením výkopových prací se 
zrealizuje odhumusování o tl. 100 mm. Humus bude uložen na dočasnou skládku. Po 
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zrealizovaní nových objektů a zhutněných zásypů se prostory zpět zahumusují o tl. 100 mm a 
zatravní. Na zatravnění se použije travní  semeno -parková směs.  
 
 
         Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle 
§13 odst. 1 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“), s působností podle § 190 
odst. 1 stavebního zákona,  oznamuje podle §112 odst. 1  stavebního zákona zahájení 
stavebního řízení s velkým počtem účastníků řízení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 1 a 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“),    
účastníkům řízení   a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované  stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provedení, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na 
místě. Dotčeným orgánům a   stavebníkovi oznamuje stavební úřad zahájení stavebního řízení 
doručením tohoto oznámení doporučeně do vlastních rukou na doručenku. 
        Dotčené orgány mohou  svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, 
popřípadě důkazy, uplatnit  nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude 
přihlédnuto. Dnem doručení tohoto oznámení účastníkům řízení, kterým se oznámení 
doručuje veřejnou vyhláškou,  je 15. den následující po dni vyvěšení na úřední desce. 
 K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním 
řízení, se nepřihlíží.  
 
Poučení účastníků řízení o právech a povinnostech, vyplývajících ze správního řádu: 
 
ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TATO PRÁVA:  
 

 pokud účastník řízení prohlásí, že  neovládá jazyk,  jímž se  vede jednání, má právo na 
tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 
správního řádu) 

 pokud je účastník řízení občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině, která 
tradičně  a dlouhodobě žije na  území České republiky, má před  správním orgánem  právo činit  
podání a  jednat v jazyce své národnostní  menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu) 

 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení  se prokazuje písemnou plnou mocí,  kterou lze 
udělit i ústně do protokolu; v  téže věci může  mít  účastník řízení současně  pouze jednoho 
zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu) 

 navrhovat důkazy  a činit jiné návrhy  po celou dobu řízení  až do vydání rozhodnutí;  přičemž 
správní orgán může  usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 

správního řádu) 
 vyjádřit  v řízení své  stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 

 před vydáním rozhodnutí  ve věci  vyjádřit se  k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního 

řádu) 
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
 činit si výpisy a právo  na to, aby správní orgán  pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 

správního řádu) 
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve  prospěch 

účastníka řízení i v jeho  neprospěch (§ 50 odst.3 správního řád) 
 na oznámení rozhodnutí  (§ 72 správního řádu) 

 

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TYTO POVINNOSTI:  
 předložit na výzvu oprávněné úřední  osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu) 
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů  pro 

vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 
 označit  důkazy  na  podporu  svých tvrzení (§ 52 správního řádu) 
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Do podkladů rozhodnutí lze ve stanovené lhůtě nahlédnout u odboru výstavby  

Městského úřadu  Opočno, nejlépe v  PO,ST  8,00 – 17,00 hod., nebo v ÚT, ČT, PÁ  8,00 – 
14,30 hod. po předchozí telefonické dohodě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Dalibor Štěpán 
                                                                                                     ved. odboru výstavby  
      
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Opočno  a Obecního úřadu České Meziříčí a to i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 
Vyvěšeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
 
Razítko, podpis: 
 
 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí podle § 113 odst.3 stavebního 
zákona stavebníkovi: 
Společnost Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, 
prostřednictvím Cukrovaru  České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí, jednajícího Ing.Josefem 
Světlíkem, zastoupeného, na základě plné moci,  společností FORT s.r.o. Hradec Králové, se 
sídlem Jižní čp. 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 62064479, jednající panem Ing.Lubošem 
Severou, jednatelem společnosti 
Obec České Meziříčí 
 
Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního 
zákona: 
Kristina Colloredo-Mansfeldová, Zámecká 5, 517 73 Opočno 
Ing. Soňa Sýkorová,  Němčice 132, 280 02 Němčice 
PhDr.Přemysl Duben,  plk.Bilíka 916, 250 01 Brandýs nad Labem 
Jiří Filipský, Pelikánova 1404, 508 01 Hořice 
Věra Cvejnová,  Al. Jiráska 439, 517 71 České Meziříčí 
Karel Vaněček,  Družstevní 652, 552 03 Česká Skalice 
Božena Pondělíková,  Dukelská 662, 39102 Sezimovo Ústí 
PhDr. Jiřina Kádnerová,  K Horoměřicům 1183, 165 00 Praha 
Libuše Němečková, Julia Fučíka 299, 517 71 České Meziříčí 
Jaroslav Černý,  Bohuslavice 178, 549 06 Bohuslavice 
Ing. Milan Žďárek,  Bož. Němcové 51, 517 71 České Meziříčí 
Josef Chudý,  Julia Fučíka 205, 517 71 České Meziříčí 
Lenka Kovářová,  Bož. Němcové 57, 517 71 České Meziříčí 
Ing. Alena Veselovská,  Libníkovice 37, 503 46 Libníkovice 
Jaroslava Kurzová,  Sokolská 365, 517 71 České Meziříčí 
Jiří Kaněra,  Osvobození 335, 517 71 České Meziříčí 
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Zdeňka Tačíková, Na Nábřeží 131, 517 71 České Meziříčí 
Vratislav Kaněra,  Na Nábřeží 131, 517 71 České Meziříčí 
Stanislav Suchánek,  Mochovská 323, 517 71 České Meziříčí 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., se sídlem Záhumenská čp. 452, 517 71 České Meziříčí 
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova čp. 19, P.O.Box 03, 303 03 Plzeň 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, 657 02 Brno 
Pozemkový fond ČR, Rychnov nad Kněžnou 
Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové 
Ing.Václav Dašek,  Slavětín nad Metují čp.26, 549 01 Nové Město n.Metují 
Ing. Vladimír Černý,  Wolkerova čp. 1406, 547 01 Náchod 
AGROSPOL Bolehošť, a.s., Bolehosť čp. 140, 517 31 Bolehošť 
František Luňák,  Záhumenská 254, 517 71 České Meziříčí 
Hana Luňáková,  Záhumenská 254, 517 71 České Meziříčí 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996, Kutnohorská 59, 50004 Hr. Kr.  
René Rejchrt,  Záhumenská 305, 517 71 České Meziříčí 
Zdeněk Čepela,  Záhumenská 304, 517 71 České Meziříčí 
Petra Kopecká,  Záhumenská 348, 517 71 České Meziříčí 
Miroslav Syrový,  Na Nábřeží 113, 517 71 České Meziříčí 
Marie Syrová,  Na Nábřeží 113, 517 71 České Meziříčí 
Jan Fabián,  Na Hradbách 863, 460 01 Liberec 
Miloslav Fabián,  Na Nábřeží 240, 517 71 České Meziříčí 
Marie Fabiánová,  Na Nábřeží 241, 517 71 České Meziříčí 
Jiří Brouček,  Na Nábřeží 111, 517 71 České Meziříčí 
Jan Smitka,  Výrava 97, 503 03 Výrava 
Václava Jílková,  Bož. Němcové 25, 517 71 České Meziříčí 
Kateřina Třasáková,  Julia Fučíka 229, 517 71 České Meziříčí 
Josef Smitka,  Rasošky 86, 552 21 Rasošky 
Hana Dyršmídová,  Záhumenská 239, 517 71 České Meziříčí 
Michal Fabián,  Záhumenská 115, 517 71 České Meziříčí 
 
Dále obdrží doporučeně do vlastních rukou na doručenku ( do datových schránek) 
dotčené orgány: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odb. ŽP 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP 
Městský úřad Dobruška, odbor  rozvoje města  
HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n.Kn., 516 01 Rychnov n.Kn. 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov n.Kn. 
ČR- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký kraj 
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci 
Králové 
 
Na vědomí: 
Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice 
Tereos TTD, a.s.,  České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí 
 
Doporučeně ( k vyvěšení na úřední desce): 
Obecní úřad  České Meziříčí 
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