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VEÈEJNOUVYHLÀSKOU 1

Stavebník, spoleònost Tereos TTD, a.s., Ie: 16193741, Palackého nómèstí 1,294 4l
Dobrovice, prosliednictvím Cukrovaru Òeské MeziÌíòí,517 71 Óeské l;i'eziiíóí, j ednaj ícího
Ing..Tosefen.r Svètlíkem, zastoupeného, na zókladè plné moci, spoleóností FORT s.r.o. Hradec
Królové, se sídlem JiZní òp. 870, 500 03 Hradec Królové, ICO 62064479, jednající panem
Irrg.LuboSem Severou, jednatelem spoleònosti, podala dne 30.11.2012 Zódost o vydóní
stavebního povolení pro stavební objekty SO 54.03 - Vedeni technologickych rozvodfr a sítí.
SO 54.04 - Zétklady pro zaiizení plynového hospodóiství a SO 54.06 - Komunikace a terénní
úprari .  které jsou souòàsri souboru slaveb ..ÓOV pto cukrovar Ceske Mezii ièí" vareàlu
cukrovaru v Ceském Meziiiòí, na pozemcích parc.è. 186/1, 183, 1132, 1163, 1164' 18411,
185/3 a 115/l  v k.ú. Òeské MeziÌíèí.

Dokumentaci pro územni Ìízení vypracovala spoleònost Hydrotech s.r.o., KopeÒnà 14.
Brno. pod zak.ó. 2-1 1 /019 1 -04.

Pro umísténí souboru staveb,,ÒOV pro cukrovar Òeské Mezit'íÒí" vydal Mèstsky úÍad
Opoòno, odbor vystavby, územní rozhodnuti dne 23.5.2012 pod òj.: MUO
6t8l2012lOV lDs12.

Dnem podóní Zódosti o vydéní stavebniho povolení bylo zahójeno stavební i'ízení-
Na zékladè vfsledku projednàní Zàdosti ve stavebním Íízení Mèstsky úÍad Opoòno.

odbor vystavby, jako piísluSnlf obecnli stavební úÍad podle $ 13 odst. 1 písm. f) zókona
ò.183/2006 Sb., o územním plónovóní a stavebním iódu ( stavební zókon), ve znèní
pozdèj5ich piedpisù ( dóle jen ,.stavební zókon"), s pùsobností podle $ 190 odst. I stavebniho
zókona. rozhodl takto:

soubor staveb, obsahující stavební objekty SO 54.03 - Vedení technologickj,ch rozvodù a sítí,
SO 54.04 - Ztiklady p7o zaíízení plynového hospodtiíství a SO 54'06 - Komunikuce ú terénní
úpravy, které jsou souétisfí souboru staveb ,,ÓOV pro cukrovar Ceské Meziííéf' v aredlu
cukrovaru vCeském Meziííèí, na pozemcích parc,è, 186/1, 183, 1132, 1163' 1164, 184/1'
185/3 a 115/1 v k.ú, Òeské Meziííéí, se podle $115 sÍavebního ztikono

p o v o l u j e .
Úòastníci Íízení podte $ 27 odst.l písm.a) zókona ó.500/2004 Sb., sprívni Íód, ve znèni
pozdèjSích platnjch privních piedpisú ( dóle jen sprivní Íód):
Spoleònosl Tereos TTD, a.s., IC: 16193741, Palackého nàm éstí 1,294 41 Dobrovice'



Popis souboru sîaveb

SO 54.03 - Vedení technologicklch rozvodft a sítí

Technologické rozvody budou z óósti vedené po stóvajících i novlich potrubních
mostech a z óósti v podzemních qikopech. Pfi vedení po stóvajících potrubních mostech budou
podle potieby na stóvajicí sloupy doplnèny konzoly pro nové rozvody. Novf bude potrubní
most mezi novou provozní budovou ÓOV pfes potok smèrem k èerpací stanici plavících vod'
Most bude tvoÍen ocelov,.imi sloupy kotvenjmi do betonovjch patek. Patky mají púdorys 0,90
x 0,90 m. Zítkladovit spóra bude -1,20 m pod terénem a homí hrana patek bude 0,10 m nad
terénem. Beton patek C20l25. Na sloupech budou konzoly z vólcovan;ich profilú pro uloZení
potrubí. V místé kde most kíiZuje komunikaci bude podchodnó vi5ka 4,50 m. Po mostech
budou vedena tato média - pítoky na COV - plavící voda a brydovi kondenzót, spla5kové vody
a odtok z anaerobního reaktoru do eS phvících vod ( bude pÍedmèlem vodopróvního iízení!).
Ve spoleóném vfkopu, jehoZ trasa bude vedena od budovy suSrimy aZ po novou COV budou
vedena tato média: potrubí bioplynu s napojovacím místem do potrubí nízkého tlaku v budovè
su3rimy. NN vedení a vedení optické sítè s napojovacími místy také v budové su5ómy. Pívod
pitné vody s napoj. místem vlichodnè od budovy su5rlmy. Rozméry vlfkopové r'.ihy vyplynou z
normové dovolené vzdólenosti pÌi soubèhu podzemních vedení a z nejmen5ího dovoleného
krytí vedení. Tratè Zelezniòní vleòky budou kiiZovríny Íízenjm protlaòovríním v hloubce min.2
m pod Zelezniòním svr5kem. Startovací jómy budou umístény ve vzdólenosti 5 m od krajních
kolejí.

SO 54.04 - Zdklady pro zaiízení plynového hospodtííství

54.04.1 ZóHad pro uzavíenou spalovací pochodeú

V;y'kop pro zrlklad bude v otevÌené stavebni jrímé se Sikmfmi stènami. Na zókladovou
spiiru se uloZí hutnéné Stérkopískové loZe fl. 200 mm. Na podsyp se rozprostie vrstva
podkladového betonu C12l15 tl. 100 mm. Vlastní zaklad (3000 x 3000 / 1000 mm) bude z
betonu C20l25. PÍi homím povrchu je konstrukéní ztuZení sít'ovinou KARL Rovinnost homí
plochy zókladu dle poZadavek dodavatele technologie musí blft s tolerancí max. + 3 mm.
Homí hrana zríkladu je 100 mm nad terénem. Zósyp kolem zókladu bude 5tèrkovli, hutnèn1f.
Kolem zríkladu bude chodník z betonoqich dlaZdic na Stérkopískovém podkladu.

54.01.2 Zóklad pro plynojem

Stavební òóst sestóvó ze zàkladu pro plynojem. Vlastní zóklad bude monolitickà
betonovó deska (C20l25) osmiúhelníkového púdorysu, tl. 300 mm. Bude uloZena na
podkladním betonu a na hutnéném Stérkopískovém loíi tl. 200 mm. PÍi homím.i dolnim
povrchu desky bude konstrukèní vyzfiùeni sít'ovinou. Po obvodu desky budou zókladové pósy
3íÍky 900 mm. Homí hrana zríkladu je 100 mm nad terénem.

54.04.3 ZóHad pro dmychórnu bioplynu

Vfkop pro zóklad bude v otevÍené stavebni jómè s kolmimi sténami. Na zókladovou
spóru bude uloZen hutnén! Stèrkopískovlf polStéÌ tl. 0,65 m. Na zósyp se rozprostie vrstva
podkladního betonu C12l15 tl. 100 mm. Vlastr:í zóklad (3200 x 2700 I 350 mm) bude z
betonu C20l25. U homího i dolního povrchu je konstrukòní vyzfuùení sít'ovinou KARI.
Homí hrana zrikladu je 100 mm nad terénem. Zàsyp kolem zríkladu je Stèrkovlf, hutnén;í.



SO 54,06 - Komunikúce a terénní úpravy

Novó zpevnènó plocha pÍed objektem eOV a piístupovó cesta navazuje vfÈkovè a
spódovè na strivající sousední. Skladbu tvoií podkladní vrstva z hubého stèrkopísku (150 mm)
a ze 5tèrkopisku stabilizovaného cementem (150 mm), na kterf pÍijde cementobetonovi kr)'t
t1.200 mm. Celkovà tlou5t'ka komunikace je 500 mm. Stavající komunikaci vedoucí pÍes
vnitroareólovou ùelezniéni traf bude smérové upravena tak, aby navazovala na novou
komunikaci ÒOV vedoucí mezi provozní budovou a plynoqim hospodrÎsMm.
PÍistup k novlim objektúm plynového hospodóÌství umoZriuje chodník z betonové zómkové
dlaZby Síiky 800 mm. Po obvodè bude lemovrin betonor.jmi zahradními obrubníky vsazenymi
do betonového lùZka.

Terénní úpravy spoóívají ve vyrovniiní terénu okolo nor".ich objektù na uroveù hrubé
úpravy terénu, kterà je 100 mm níZe neZ koneònà úprava. Vistavbou jednotliv;ích objektú
dojde k poru5ení éósti stóvající travnaté plochy. Pied zahójením vlikopovlich prací se
zrealízue odhumusovàní o tl. 100 mm. Humus bude uloàen na doóasnou sklódku. Po
zrealizivaní novlch objektù a zhutnènlich zósypú se prostory zpèt zahumusují o tl. 100 mm a
zafravni. Na zatravnéní se pouZije travni semeno -parkovó smés.

Pro provedení souboru staveb stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Soubor staveb, obsahující stavební objekty SO 54.03 - Vedení technologicklich rozvodù a
sítí, SO 54.04 - Zi/r.lady pro zaÉlzeni plynového hospodrí.Èství a SO 54'06 - Komunikace a
terérurí úpravy, které jsou souóóstí souboru staveb ,,ÒOV pro cukrovar Óeské Meziiíòí"
v areólu cukrovaru v Óeském Meziiíèí, na pozemcích parc.ò' 186/1, 183, 1132, 1163,
1164, 184/1, 185/3 a 11511 v k.ú. Óeské MeziÌíóí ( dile v5e jen ,,stavba"), bude proveden
podle projektové dokumentace, vòetné poZómè bezpeònostního Íe5ení, ovèÍené stavebním
úiadem ve stavebním ffzení, kterou obdrZí stavebník a obecní uÍad Òeské Meziiíòí po
nabltí próvní moci tohoto rozhodnutí jako jeho pÍílohu. Piipadné zmèny nesmí b;it
provedeny bez piedchozího povolení stavebního úiadu.

2. Pii provódèní stavby je nutno dodrZovat pÍedpisy tikající se bezpeónosti próce a
technicklich zaiizeni, zejména vyhló5ku é.309/2006 Sb., o zaji5tèní bezpeónosti próce a
ochrany zdraví pÍi pràci a naiízeni vlàdy ó.591/2006 Sb., o bliZ5ích minimólních
poZadavcích na bezpeónost a ochranu zdraví pii próci. na staveni5tích.

3. Pii stavbé budou dodrZena obecnà ustanovení vyhlóSky é.268/2009 Sb. o technickich
poZadavcích na stavby a ta její ustanovení, kterà se tjkají pÍedmètu tohoto stavebního
povolení a souvisejíci technické normy.

4. Pii provódèní stavby musí bjt dodrzeny podminky zívazného stanoviska dotóeného
orgiínu na úseku poZrímí ochrany - HZS Królovéhradeckého kraje, územního odboru
Rychnov nad KnéZnou ze dne 4.12.2012 pod òj. HSHK/RK- 1164lOP-2012/b:
- kaíd6 zména proti schvàlené dokumentaci stavby musí blit neodkladnè projednóna.

5. PÍi provódèní stavby musi b;it dodrZeny podmínky zàvazného stanoviska dotòeného
orgónu na úseku ochrany veÍejného zdtaví - IGajské hygienické stanice
Królovéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Królové, ze dne 26.11.2012 pod èj. S-
KHSHK 241 5 5 /201 1 / 6/HOK.RK/Li:

- Pied zahójením uZívríní stavby bude'pfedloZen laboratomí vly'sledek
vzorku pitné vody, mikrobiologické ukazatele króceného rozboru



6.

jakosti pitné vody - misto odbéru - vlitokovli kohout um;vadla ve
skladu chemikólií

- pro ovéÍení funkònosti a vlastnosîí stavby z hlediska ochrany veÍejného
. zdra,ti je nutr:é pÍed zahójením uZívóní stavby provést zkuSební provoz

- v prúbèhu zku5ebního provozu provést méÍení hluku akreditovanou
nebo autorizovanou osobou z provozu stacionómích zdroiú hluku v
ÒOV v chrrfurèném venkovním irrostoru slaveb Jana Yyravy e .p. 74 a
Zahradnickó ò.p. 81 v Óeském Meziiiòí v noèní dobè

- k Zódosti o vydàni zívazného stanoviska k uZívóní stavby pÍedloZit
protokol (zpracovanf akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o
vliSe uvedeném méÍení prokazující nepíekroèení pípustnlich hlukovich
limitù.

Stavebník (investor) je ve smyslu $ 22 odst. 2 zétl<ona é.2018J Sb., o stótní pamótkové
péòi, ve znéní pozdéjSích zókonnjch úprav a doplùkù, povinen oznómit archeologickému
ústavu Akade'rnie véd CR, pipadné opróvnéné organizaci, napÍ. muzeu, svúj zómèr a
umoZnit mu provedení zóchranného archeologického vlizkumu. V pÍípadè provedeni
tohoto vlizkumu s ním opróvnèn| organizace uzavÍe písemnou dohodu o podmínkóch
archeologického vlizkumu na této akci. Nejpozdèji 10 pracovních dnú pÍedem stavebník
nebo investor písemnè oznómí lybranému archeologickému pracovi5ti zahójení zemních a
stavebních prací. DojdeJi k archeologickému nólezu mimo provàdèní archeologického
qizkumu, oznómí toto stavebník ve smyslu $ 23 odst.2 cit. zétkona nejpozdéji do druhého
dne nejbliZ5ímu muzeu bud' osobné nebo prostÍednictvím obecního uÍadu.

Pii stavbè musí blft dodrZeny podminky vyjódiení Povodí Labe, stótní podnik, Víta
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Królové, ze dne 10.12.2012, pod zn.: PYZ/12/29307 ftIalO:

a) Z trlediska planovríní v oblasti vod je nawhovanj zímér moZnj.

b) Z hlediska dalSích zójmú sledovanfch vodním zókonem souhlasíme s umístèním stavby
za pÍedpokladu splnèní nàsledujících podmínek :

. Likvidace oiebrteònich kalù a ostaurích odpadnich lótek vmiklÍch pii provozu COV bude
zabezpeÒeria v Soulailu s platnlimi legislativirími pÌedpisy tak, aby bylo vylouòeno ohroZeni
jakosti powchov,-ich a podzemních vod.

. Provozovatelem COV bude opróvnènó osoba, kteró splùuje poZadovanou kvalifikaci
dle zókona ò. 27412001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Pii stavbé musí byt dodrZeny podmínky z|vazného stanoviska odboru vlistavby a
Zivotního prostÍedí Mèstského uíadu DobruSka, odd. ZP, ze dne 9.11.2012 pod òj. MUD
3900t2012 jZP/]l'/.K
- Stavba ÓOV a vypou5tèní odpadních vod bude probíhat v souladu s projektovou

dokumentricí ,, ÓOV pro cukrovar Óeské MeziÍíòí" pro stavební Íizeni, zakàzka é.
0850. DSP, datrsrr' 24 / 0r5 /20 12. zpracov al HYDROTECH s.r.o.. Kopeónó 1 4. 602
00 Bmo a v souladu s vydanim rozhodnutím Krajského úÌadu Kró1ovéhradeckého
kraje òj. 14464/ZP/2012-ll ze dne 1.11.2012,

- Stavebními pracemi nesmí dojít ke zneòi5téní vod) ropnimi lótkami, stavební
òinnosti a provozem nebude nadmémè oslabovóna ekoiogicko - stabilizaòní funkce
toku,

- Zahàjení stavebních prací a provoz bude 15 - dnu piedem oznómeno orgónu
ochrany pÍírody, kterym je Mèstskli uÌad Dobru5ka, odbor vlistavby a Zivotního
orostÍedí. oddèlení Zivotního prostledí.

- Vjústní objekt bude proveden dle citované projektové dokumentace. po ukonòeni
stavby bude okolí uvedeno do púvodního stavu,

- Zapoéeti stavby a zahijeni vypou5tèní odpadních vod eOV do vodního tokr

7 .

8 .



.,Zlaqi potok" bude l5 dnú pÌedem oznótneno Òeskému rybóiskému svazu eR se
sídlem Kovovó 1121, 500 00 Hradec Królové (IC 00434141).

9. Pii stavbè musí b1't dodrZeny podmínky zàvazného stanoviska odboru vlistavby a
Zivotního prostÍedí Mèstského úÍadu DobruSka, odd. ZP, ze dne 26.11.2012 pod Òj'
}lUD 4380/2012 OZPIDB aze dne 12.9.2011pod òi.: MUD 4o74/2011 ZPIDB:
Vodní hosoodríiství:

Podle ust. $ 18 zókona ó.25412001 Sb., o vodóch, v platném znéní, sdèlujeme, Ze k
navrhovaném zómèru nemóme pro fàzi územního íízení z hlediska zÍlmi sledovanlich
vodním ziíkonem pnpomínky.
Odpadové hosoodóiství :

NevyuZitelnj odpadní materiól z bouracích a tavebních prací je nutné uloZit na
povolené sklódce v souladu se zókonem ò. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéní.
Doklady o Íódném zne5kodnéní budou uloZeny k nahlédnutí u irwestora stavby.
Ochrana ovzd"uSí:

Z hlediska zàkona ó.8612002 Sb., o ochranè ovzdu5í, v platném znéní, nemàme
pÌipomínly. Produkce biopiynu a nósledné spalovóní s vyuZitím tepla pro suÈómu Íízkti
bude novym zdrojem zneòiSt'ovàní ovzdu5í. O povolení a zaiazeni nového zdroje do
piíslu5né kategorie je nutné poZódat pÍíslu3né spróvní orgóny.
Ochrana piírodv a krajiny:

Z hlediska zókona ò. 11411992 Sb., o ochranè pÍírody a krajiny, v platném znèní,
poZadujeme pÌi budovóní nadzemního potrubí napÍíò vodního toku vymezit trasu tak, aby
do5lo k co moZnó nejmenÈímu zósahu do pÍíbÌeZní vegetace. Pfpadné kócení dÍevin bude
konzultovóno se spróvcem toku. K projektu nemóme dal5ích píipomínek
Ochrana ZPF:

Z6kon é. 334/1992 Sb., o ochrané zemédèlského pùdního fondu, v platném znèní,
není tímto projektem dotÒen.

10. PÍi stavbé musí b;it dodrZeny podmínky vyjódieni ÒEZ Distribuce a.s. ze dne 7.2.2011
pod zn.: 103187662050501 :

- PÍi vlistavbè BPS a poklódóní inZenjrskjch sítí musí bft dodrZena CSN 73 6005,
Òst r :: zooo-s-52 a ÒsN 33 3301 a dalsí piedpisy

- V blízkosti stavby se nachózí vrchní vedení vn 35 kV, které je chrónèno
ochrannyim pósmem dle zak. ò. 458/2000 Sb. Ochranné pósmo je v tomto pÌípadè
10 m od svislé roviny tvoiené krajním vodiòem vedení. V tomto ochranném pósmu
nebudou umistbvríny Zódné stavby, po dobu v:istavby a po jejím ukonòení nesmí
dojít k znepfstupnéní na5ich zaiízeni pro próvozovóní a údrZbu. Musí bjt
dodrZeny podmínky pro próce v blízkosti vedení dle zik.é. 458/2000 Sb., obecné
podmínky ÒEZ Distribuce a.s. ( jsou zveiejnèny na nasich intemetovlfch
shrínkàch)'a ostatní bezpeÒnostní pÍedpisy.

11. Stavba bude dokonòena nejpozdéji do 30.06.2013.

12. Stavbu bude provódèt stavební podnikatel.

13. PÍed zahójením stavby stavebník sdèlí stavebnímu úiadu termín zahileni stavby a nàzev a
sídlo stavebního podnikatele, kterlf bude stavbu provódèt.

14. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbé nebo na staveni5ti byla k dispozici ovèÍenó
dokurnentace stavby a v5echny doklady tjkající se provódéné stavby, popípadé jejich
kooie.



15. Stavebník je povinen ohlósit stavebnímu úÍadu neprodlenè po jejich zjiSténí zóvady na
stavbé, které ohroZují Livoty a zdravi osob, nebo bezpeònost stavby.

16. PÍed zahàjením stavby bude na viditelném místé u vstupu na staveni5tè umístén Stítek

,,Stavba povolena", kterlÍ obdrZí stavebník spolu s ovèienou dokumentací po nabytí próvní
moci stavebního povolení. Stítek musí bjt chranén pfed povétrnostními vlivy a ponechàn
na místè do dokonòení stavby.

17. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovèÍenà
dokumentace stavby a v5echny doklady tfkající se provódéné stavby, popÍípadé jejich
kopie.

18. Stavebník je povinen ohla5ovat stavebnímu uÍadu jednotlivé frize vlistavby dle plànu
kontrolních prohlídek, umoZnit provedení kontrolni prohlíd\y a pokud tomu nebróní
vàZné dùvody, této prohlídky se zúòastnit.

19. Po dokonèení stavby musí stavebník poZódat o vydóní povolení ke zku5ebnímu provozu
bèhem néhoZ bude ovèÍena funkònost stavby a projektovou dokumentací deklarované
vlastnosti, vèetnè pÌislu3njch méÍení. K àódosti o povolení zku5ebního provozu musí b;it
pÍedloZeno povolení Krajského uÍadu KHK k uvedení zdroje zneòiStèní ovzdu3í do
zku5ebního provozu a rozhodnutí vodopróvního úiadu o povolení k vypou5tèní
odpadních vod.

20. Pii kontrolní prohlídce pied zahójením zku5ebního provozu musí b;ft, kromé dokladù o
vjsledcích pÍedepsanfch zkou5ek, píedloZeny i doklady o ovèiení poZadovanlich
vlastností vfrobkù a materiólù pouZitfch pro stavbu.

21. Stavbu lze uvést do zku5ebního provozu jen na zókladè povolení stavebního úíadu.

O d ù v o d n è n í

Dnem podtíní Zódosti bylo zahijeno stavební fízení. Stavební úíad oznómil podle
g1 12 odst. 1 stavebního zàkona zahàjeni stavebního íízení s velkjm poètem úòastníkú ízení
úòastníkúm iízení veÍejnou vyhlóSkou podle $ 144 odst. 1 a 2 spróvního iódu a dotóenlm
orgriLnùm a stavebníkovi doruòením písemného opatÍení ze dne 20.12.2012 do vlastních rukou
na doruòenku podle $ 11.3 odst.3 stavebního zókona. Veiejnó vyhlóSka byla umístèna na
úiední desce Méstského úiadu Opoòno a na uiední desce obecního uiadu Ceské Meziíòí a to i
zpùsobem umoZùujícím dólkoqi pffstup. Vzhledem k tomu, Ze jsou stavebnímu uftidu dobÍe
znrimy pomèry staveniStè a zódost poskytovala dostateònf podklad pro posouzení nawhované
stavby a stanoveni podmínek kjejímu provedení, upustil stavební ufad podle $ 112 odst. 2
stavebního zókona od ústního jednóní a ohlediiní na místè stavby.

Dotèené orgóny a úèastníky iízení stavební úlad upozomil, Ze mohou sv6 zàvaznét
stanoviska a úòastníci iízení své nómitky, popÍípadè dùkazy, uplatnit nejpozdèji do 15 dnù
ode dne doruóení oznimeni a Ze k pozdéji uplatnèn1fon zéxaznlm stanoviskùm, nómitkàm,
popÌípadè dúkazùm, jakoZ i k nómitkrírn, které byly nebo mohly b1it uplatnèny v územním
Íízení, nebude piihlédnuto. V poskltnuté lhùtè obdrZel stavební uiad pouze kladné zàvazné
stanovisko Stàtní energetické inspekce, územní inspektorót plo Królovéhradeckf a
Pardubickf kraj, se sídlem Wonkova 1143, 500 02 Hradec Królové, ze dne 10.1.2013 pod òj.:
128113152.1031U1. Od úòastníkú iízeni neobdúel v posk).tnuté lhútè Zódnou nrímitku òi
dúkaz.



Okruhem úòastníkú iízení o Zódosti, ve smyslu ustanovení $ 27 spróvního Íódu se
stavební úiad zablfval a zkoumal, které osoby jsou vedle i'adatele osobami, na které se pro
spoleòenství próv nebo povinností s Zadatelem musí vfahovat rozhodnutí, dóle zda existují
dal5í dotòené osoby, které mohou bly't rozhodnutím pímo dotòeny ve svlfch próvech nebo
povinnostech a zda existuje zvl63tni zàkon, kterj by okruh úòastníkù Íízení stanovil. Takovym
zvló5tním zàkonem ve vztahu ke spróvnímu íódu je stavební ziíkon, ktery okruh úòastníkú
stavebního Íízení stanoví v $ 109. S pÍihlédnutím k $ 109 stavebního zàkona pak pÍiznal
stavební uiad postavení úòastníka Íízení stavebnikovi, vlastníkúm stavbou dotòenlich
pozemkú, vlastníkùm pozemkù sousedících s jednotlivlimi stavebními objekty a majetkovfm
spróvcùm nebo vlastníkùm technické a dopravní infrastruktury. Takto vymezenému okruhu
úòastníkú Íízení pak z hlediska $ 27 odst. I a odst.2 pÍiznal nósledující postavení. Stavebník je
úòastníkem Ìízení podle stavebního zàkona a podle $27 odst.l písm.a) spróvního Íódu.
Ostatní úòastníci iízeni mají dle úsudku stavebního úÍadu postavení podle usÎanovení $ 27
odst.2 spróvního iódu. I

Zódpst o stavební povolení byla doloZena projektovou dokumentací se stanovisky
dotòenlfch orgónrî, s vyjódíeními spróvcú technické a dopravní infrastruktury a s doklady
prokazujícími vlastnické nebo jiné próvo k dotòenlim pozemkùm, zaloùené smlouvou o próvu
provést sfavbu.

V prubèhu Íízení pÍezkoumal stavební uÍad pÌedloZenou Zódost o stavební povolení
z hledisek uveden;ich v $ 111 stavebního ziikona, projednal ji s úòastnilcy izení a posoudil
shromóZdènà stanoviska a vyjódiení. Zjisfil, ùe projektovó dokumentace stavby je zpracovóna
v souladu s územné plànovací dokumentací a s podmínkami vydaného územního rozhodnutí.
Ze projektovó dokumentace je úplnà, pÍehleclnó, zpracovanó opróvnènou osobou a Ze v níjsou
v odpovídající míie ieieny obecné poàadavky na vly'stavbu. Z projektové dokumentace dóle
vyplfvó, Ze je zajiStén pÍíjezd ke stavbé a pÍedloZené podklady vyhovují poZadavkùm
uplatnénj m dotèen1Ími orgríny.

Stavební úiad po posouzení v5ech podkladú a zji5téní ve vf5e uvedené véci rozhodl
zpùsobem uvedenllm ve vjroku tohoto rozhodnutí.

Pii posuzovóní a rozhodoviiní vychàzel ze spolehlivè zjiStènfch dúkazù, které
posuzoval jednotlivé i ve vzàjemnjch souvislostech, iídil se platnimi próvnimi piedpisy.
zelména stavebním zókonem, vyhl.é. 268/2009 Sb. o technicklfch poZadavcích na stavby,
vyhl.ò. 398/2009 Sb. o obecnlich technickjch poZadavcích zabezpeótjicich uZívóní staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, spróvním iódem, vyhlóskou é.526/2006
Sb., kterou se provódéní néktefó ustanovení stavebního zétkona, jakoi, i Listinou zókladnich
próv a svobod, kteróje souòóstí Ústavy Òeské republiky.

P o u ò e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnù ode dne oznómení ke Krajskému
úiadu Królovehadeckého kaje, odboru územního plànovóní a stavebního Èódu, se sídlem
Pivovarské nóméstí 1245, 500 03 Hradec Kràlové, prostlednictvím odboru vlistavby
Méstského úiadu Opoòno, se sídlem Kupkovo nóm. 247,517 73 Opoòno.

Podle $ 82 odst.l spróvního iódu lze odvoléním napadnout v;írokovou òàst
rozhodnutí, jednotlivf vyfook nebo jeho vedlej5í ustanoveni. Odvolóni jen proti odúvodnèní
rozhodnutí je nepÍípustné.

Podle $ 82 odst.2 spràvního Íódu musí b1t z odvolóní patmo, kdo je òiní, které véci se
t1íkó a co se navrhuje. Odvolóní musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
smèÍuje, v jakém rozsahu ho napadó a v òem je spatÍovàn rozpor s próvními pÍedpisy nebo
nespróvnost rozhodnutí nebo iízení, jeZ mu piedchózelo.

Stavba nesmí b7't zahítjena, dokud stavební pcvolení nenabude próvní moci.
Stavební povolení pozbyvà platnosti, jestliZe do dvou let ode dne, kdy nabylo pràvní

moci, nebude stavba zahójena.



PÍiloha pro stavebníka ( obdrÍí zplnomocnènf zóstupce stavebníka):
- ovéÍenó dokumentace stavby (obdrZí po nabyí próvní moci stavebního povolení)
- Stítek,, stavba povolena" ( )

PÍíloha pro obecni úÍad Òeské MeziÍíóí:
- ovèÍenà dokumentace stavby (obdrZí po nabytí próvní moci stavebního povolení)

Toto rozhodnuti musi
Opoòno a Obecního
pÍístup.

, , /vyveseno one: 4

RazÍtko, podpis:

. Ing. Dalibor Stèpín
ved. odboru vfstavby

dnú na úÍední desce Mèstského úÍadu
to i zpúsobem umoÍiujícím dólkovf

bft qvèSeno po dobu 15
úÍadu Òeské MeziÍíóí a

I /r/i Sejmuto dne:

Doporuèenè do vlastnich rukou na doruóenku se doruóí podle $ 113 odst.3 stavebního
zókona stavebníkovi:
Spoleònost Tereos TTD, a.s.,"IÒ: 16193741, Palackého nrimèstí 1,294 41 Dobrovice,
prostÍednictvím Cukrovaru Ceské Meziiíòí, 517 71 Ceské Meziíòí, jednajícího Ing.Josefem
Svètlíkem, zastoupeného, na zí./rtladé plné moci, spoleèností FORT s.r.o. Hradec Królové, se
sídlem JiZní òp. 870, 500 03 Hradec Królové, ICO 62064479, jednající panem Ing.Lubo5em
Severou, jednatelem spoleònosti
Obec Ceské MeziÌíòí

VeÍejnou ryhló5kou se dqruéí úóastníkúm Íízení podle $ 109 odst. I písm. e) stavebního
zíkonaz
Kristina Colloredo-Mansfeldovó, Zitmeckî 5, 517 73 Opoòno
Ing. Soùa S;ikorovà, Nèmòice 132,280 02 Nèmèice
PhDr.Píemysl Duben, plk.Bilíka 916,250 01 Brandyis nad Labem
Jiií Filipskli, Pelikónova 1404,508 01 Hoiice
Vèra Cvejnovà. Al. Jiràska 439, 517 7l Ceské Meziiíèí
Karel Vanèòek, DruZstevní 652,552 03 eeskó Skalice
BoZena Pondèlíkovó, Dukelskó 6 62, 39102 Sezimovo Ústí
PhDr. JiÍina Kódnerovó, K HoroméÍicùm 1183, 165 00 Praha
Libu5e Némeèkovó, Julia Fuòíka 299,511 71 Óeské Meziiíòí
Jaroslav Cemj, Bohuslavlce 178, 549 06 Bohuslavice
lng.MilanZtàrek, BoZ. Nèmcové 51,517 71Òeské MeziÌíòí
Josef Chudli, Julia Fuòíka 205, 517 71 Ceské Meziiíèí
Lenka Kovóiovà, BoZ. Nèmcové 57 . 517 7 | eeské MeziÌíèí
Ing. Alena Veselovskó, Libníkovice 37, 503 46 Libníkovice



Jaroslava Kurzovà, Sokolskó 365,517 7l Ceské Meziiíòí
Jiií Kanèra. Osvobozeni 335. 517 7l Ceské MeziÌíèí
Zdeùka Taòíkovà, Na NàbÌeZí 131,517 7l eeské MeziÍíòí
Vratislav Kanèra, Na NóbÌeZí l3 I . 5 I 7 7l eeské Meziiièí
Stanislav Suchànek, Mochovskó 323,517 7l Ceské Meziiióí
Povodí Labe, stótní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Królové
ZEMSPOL Òeské Meziiíòí, a.s., se sídlem Zóhumenskó òp. 452,517 71 Ceské Meziiíòí
ÒEZ Distribuce a.s.,IÓ:247 29 035, Teplickó ép.874/8,405 02 Dèèín 4Telefónica Czech
Republic, a.s., Za Brumlovkot26612,140 22 Praha 4
RWE Distribuèní sluZby, s.r.o., Plynórenskd è:p. 49911,657 02 Bmo
Pozemkovli fond en, Rychnov nad KnèZnou
Królovéhradeckà provozní a.s. Hradec Królové
Ing.Vóclav Da5ek, Slavètín nad Metují óp.26, 549 01 Nové Mèsto n.Metují
Ing. Vladimír Cemj, Wolkerova óp. 1406, 547 01 Nóchod
AGROSPOL Boleho5t', a.s., Bolehost' òp. 140,517 31 Bolehoif
FrantiSek Luùók, Zéútrmensk6254, 517 7l Ceské Meziíòí
Hana Luiàkové. Zrlfiumenské 254.517 71 Ceské Meziiíèí
Spróva silnic Królovéhradeckého kraje, IÓ:70947996. Kutnohorskó 59, 50004 Hr. Kr.
Rene Rejchrt. Zàhumenskó 305, 517 7l eeské MeziÌíòí
Zdenèk Cepela, Zríhumenskó 304,517 71 Ceské Meziiiéi
Petra Kopeckà, Zótrumenské 348.517 7l Ceské Meziiíéí
Miroslav Syrovj, Na NóbÌeZí 1 13, 517 71 Òeské Meziiiòí
Marie Syrové, Na NóbÌeZí I13. 517 7l Ceské Meziiíèí
Jan Fabión, Na Hradbóch 863,460 01 Liberec
Miloslav Fabiàn, Na Nàbielí 240. 5 I 7 71 Ceské MeziÌiòí
Marie Fabiànovà, Na NóbÍeZi 241, 517 7l e eské MeziÌíòí
JiÍí Brouòek, Na NóbÌeZí 111,517 7l eeské MeziiíÒí
Jan Smitka, Y!rava97,503 03 Vjrava
Vàclava Jílkové, BoZ. Nèmcové 25,517 7l Óeské MeziÌièí
Katelina Tiasiikovó, Julia Fuòíka 229, 517 7l eeské MeziÌíóí
Josef Smitka, Raso5ky 86, 552 21 Raso5ky
Hana Dyr5mídovó, Ziíhumenskó 239, 517 7l Ceské Meziiíói
Michal Fabirtur, Zri.humenskà I I 5, 5l 7 7l Ceské Meziiíèí

Dile obdrÍí doporuóené do vlastních rukou na doruòenku ( do datovfch schrónek)
dotèené orgóny:
Krajskf uiad Królovéhradeckého kaje, odb. ZP
Méstskj úÍad Dobru5ka, odbor vlistavby a Zivotního prostÍedí, odd. ZP
Mèstskj úiad Dobru5ka, odbor rozvoje mèsta
HZS Królovéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n.Kn.,516 01 Rychnov n.Kr.
Krajskó hygienickó stanice Królovéhradeckého kraje, územní pracovi5tè Rychnov n.Kn.
eR- Stótní energetickó inspekce, územní inspektorót pro Królovéhradecklf kraj
Oblastni inspektorót próce pro Królovéhradeckj kraj a Pardubickj kraj se sídlem v Hradci
Królové

Na védomí:
Tereos TTD, a.s., IÒ: 16193741, Palackého nrirnéstí 1,294 41 Dobrovice
Tereos TTD, a.s., Òeské Meziiíòí, 517 71 Óeské Meziiíòí

Doporuóenè ( k ryvéSení na úÍední desce):
Obecni uiad e eské MeziÍíòí


