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Spisový znak: 253 
Skartační znak: V/5 
Úředně oprávněná osoba: Ing. Dalibor Štěpán 
 
 
Účastníci společného územního a stavebního řízení: 
 
a) vlastníci nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k následujícím sousedním pozemkům       
     nebo stavbám na nich: 
pozemky parc.č. 87/1, 110/1, 110/3, 112, 113/1, 113/2, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 
126, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3,  130, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/8, 132/1, 132/2, 
133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 140, 141, 142, 144, 145/1, 155, 166/5, 166/6,  
166/16, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5,168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/4, 224/4, 229, 230/1, 
230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 260/1, 300/1, 738, vše v k.ú. České 
Meziříčí, 
 
b) vlastníci následujících budov: 
    čp. 94, 97, 163, 228, 250, 296, 322, 371, 391, 393, 394, 459, 521, vše v  Českém Meziříčí 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

SPOLEČNÉ 
 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í   
A  

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  
 

Dne 23.12.2013 podal stavebník, společnost Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, 
Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice,  Cukrovar  České Meziříčí, ul. Osvobození, 517 71 
České Meziříčí, jednající pověřeným ředitelem cukrovaru České Meziříčí, panem   
Ing.Josefem Světlíkem, žádost o vydání společného územního  rozhodnutí a stavebního 
povolení pro soubor staveb „Cukerného sila o kapacitě 50 tisíc tun“ v Českém Meziříčí, který 
bude obsahovat tyto stavební objekty na pozemcích parc.č. 167/1, 175/1, 175/2, 175/3, 115/1, 

o d b o r  v ý s t a v b y  
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno 
tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 
e mail: stavebni@mu.opocno.cz 
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172, 173, 174, 176, 166/1, 166/2, 166/3, 171/1 a 177/1 v k.ú. České Meziříčí, v západní části 
areálu cukrovaru a na pozemcích sousedících se západní částí areálu cukrovaru České 
Meziříčí:  
SO 01.1 - Silo pro  skladování cukru 
SO 01.2 - Technickou budovu 
SO 01.3 - Dopravní most naskladňovaní 
SO 01.4 - Úpravy stávajících objektů 
SO 01.5 - Komunikace a zpevněné plochy 
 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 96 zákona 
č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“).    

 
Na základě výsledku projednání a přezkoumání žádosti ve společném územním a 

stavebním řízení podle § 90 a 111 stavebního zákona,  Městský úřad  Opočno, odbor 
výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, 
s působností podle § 190 odst. 1 stavebního zákona, rozhodl podle § 94a stavebního zákona a 
podle § 13a  vyhl.č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění,  takto: 
                          

I. 
podle § 92 stavebního zákona vydává 
 

územní rozhodnutí  o  umístění souboru staveb 
 

„Cukerného sila o kapacitě 50 tisíc tun“ v Českém Meziříčí  na pozemcích parc.č. 167/1, 
175/1, 175/2, 175/3, 115/1, 172, 173, 174, 176, 166/1, 166/2, 166/3, 171/1 a 177/1 v k.ú. 
České Meziříčí, v západní části areálu cukrovaru a na pozemcích sousedících se západní 
částí areálu cukrovaru České Meziříčí, obsahujícího tyto stavební objekty:  
SO 01.1 - Silo pro skladování cukru 
SO 01.2 - Technickou budovu 
SO 01.3 - Dopravní most naskladňovaní 
SO 01.4 - Úpravy stávajících objektů 
SO 01.5 - Komunikace a zpevněné plochy; 

II. 
 

podle § 115 stavebního zákona  
 

p o v o l u j e  
 
soubor staveb „Cukerného sila o kapacitě 50 tisíc tun“ v Českém Meziříčí  na pozemcích 
parc.č. 167/1, 175/1, 175/2, 175/3, 115/1, 172, 173, 174, 176, 166/1, 166/2, 166/3, 171/1 a 
177/1 v k.ú. České Meziříčí, v západní části areálu cukrovaru a na pozemcích sousedících 
se západní částí areálu cukrovaru České Meziříčí, obsahující tyto stavební objekty:  
SO 01.1 - Silo pro skladování cukru 
SO 01.2 - Technickou budovu 
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SO 01.3 - Dopravní most naskladňovaní 
SO 01.4 - Úpravy stávajících objektů 
SO 01.5 - Komunikace a zpevněné plochy. 
 

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších platných právních předpisů ( dále jen správní řád): 
Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice,  Cukrovar  České 
Meziříčí, ul. Osvobození, 517 71 České Meziříčí 
 

 
Pro umístění   souboru staveb  se stanoví tyto podmínky: 
 
1. Nadzemní silo o kapacitě 50.000 tun cukru, o vnějším průměru 45,20 m, o výšce 

+61,160 m ( + 0,000 = 257,900 m n.m.) bude  umístěno menší částí půdorysu na 
západním okraji areálu cukrovaru na pozemcích parc.č. 175/2 a parc.č. 115/1 v k.ú. 
České Meziříčí a  větší částí půdorysu mimo západní hranici areálu cukrovaru na 
pozemku parc.č. 167/1 v k.ú. České Meziříčí. Nové silo bude umístěno západně od 
stávajícího sila na cukr o skladovací kapacitě 10 000 tun. Vzdálenost vnějších líců 
plášťů obou sil bude v nejbližším místě 15,90 m.  Konstrukce sila bude složena ze 
tří  částí -  spodní bude podsilí, které bude složeno z obvodové kruhové 
železobetonové desky s izolací a z rastru železobetonových sloupů s rozšířenou 
horní částí. Nosnou konstrukci podsilí bude tvořit  kruhová železobetonová stěna a 
železobetonové čtvercové sloupy průřezu 700/700 mm v modulu 4,20 x 4,20 m. 
Sloupy budou  podporovat stropní konstrukci tloušťky 900 mm, která bude přenášet 
zatížení od tíhy náplně sila. V prostoru podsilí budou umístěny dopravníky pro 
přepravu cukru při vyskladnění. Vnitřní průměr prostoru podsilí bude 43,80 m. 
Druhou část sila bude tvořit vlastní skladovací prostor o vnitřním průměru 44,0 m, 
výška stěny k vnitřnímu zlomu bude 35,796 m. Na obvodovou konstrukci v horní 
části bude navazovat kuželová střecha, vynášející třetí část tzv. lucernu, což je 
ocelová válcová konstrukce, která bude chránit oblast vsypu do sila a na kterou 
bude navazovat naskladňovací dopravní most vedený z manipulační věže stávajícího 
sila. Okolo lucerny bude venkovní plošina (ochoz), která bude sloužit ke kontrole 
střešní konstrukce. V obvodové stěně budou troje plná ocelová zateplená vrata 
velikosti 2600/2650 mm pro montáž dopravníků a otvor 3000 x 2300 mm směrem 
do technické budovy pro průchod dopravníků. Technická budova bude umístěna  
mezi stávajícím a novým silem, na pozemcích parc.č. 115/1, 175/2 a 167/1 v k.ú. 
České Meziříčí a bude rozdělena na přízemní a dvoupodlažní část. Na jižní straně 
bude přízemní část, kde bude umístěna strojovna vzduchotechniky, elektrorozvodná 
a spojovací chodba mezi oběma sily. Na severní straně bude dvoupodlažní budova, 
ve které bude místo aspirace. Se stávající technickou budovou bude stavebně i 
komunikačně propojena. Půdorysné rozměry technické budovy  budou  - šířka na 
severním průčelí 19,70m, na jižním průčelí  16,173 m a celková hloubka objektu 
22,890 m.Výška jednopodlažní budovy ( jižní část) bude v nejnižším místě +3,524 
m a v nejvyšším místě 5,190 m. Dvoupodlažní budova (severní část) bude  v 
nejnižším místě vysoká +6,850 m a v nejvyšším místě  7,675 m. Nosná konstrukce 
technické budovy bude tvořena ocelovými sloupy a nosníky s požární odolností 15 
minut. Opláštění sila bude  ze sendvičových izolačních panelů Kingspan tl. 60 mm v 
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barvě RAL 9002, s požární odolností EW 15 DP1 s vlnami na svislo. Napojení na 
technickou infrastrukturu bude ze stávajících vnitroareálových rozvodů. Střecha 
bude opláštěná panely Kingspan tl.60 mm v barvě RAL9002.  Dopravní 
naskladňovací most bude spojovat manipulační věž stávajícího sila a lucernu 
nového sila a bude mít délku 45,5 m. Pozemní komunikace z asfaltového betonu 
(účelová, veřejně nepřístupná s vjezdovou bránou při napojení na silnici III/30815) 
bude na pozemcích parc.č. 177/1, 166/1, 166/3, 176, 175/2, 175/1, 174, 173, 172, 
115/1 a 167/1 v k.ú. České Meziříčí. Pozemní komunikace a zpevněné plochy 
umožní pohyb návěsových vozidel délky cca 18 m okolo nově vybudovaného sila v 
rámci areálu cukrovaru. Pozemní komunikace a zpevněné plochy budou 
vyspádovány vždy směrem od stávajících i navržených objektů. Okolo nového sila 
bude pozemní komunikace široká 9,00 m. Úsek od sjezdu ze silnice č.III/30815 s 
nájezdovými oblouky k napojení na objezd sila bude v šířce 6,50 m. Na pozemcích 
parc.č. 175/1, 176, 166/1 a 177/1 v k.ú. České Meziříčí bude navazující zpevněná 
plocha lichoběžníkového tvaru o šířce 14 – 40 m a délce základny 38 m. Odvodnění 
všech navržených komunikací a zpevněných ploch bude řešeno pomocí podélných a 
příčných spádů k okrajům komunikace a zpevněných ploch do nových uličních 
vpustí a odtud pomocí přípojek a navržené kanalizace do stávající jednotné 
kanalizace. Napojení řešených komunikací bude jednak  na stávající vnitroareálové 
komunikace a zpevněné plochy a dále novým sjezdem na pozemku parc.č. 172 v 
k.ú. České Meziříčí ze silnice č.III/30815 (ul. Osvobození, naproti ul. A. Jiráska). 
Vybudování nového sjezdu je z důvodu možnosti  zásahu požárních vozidel v 
případě požáru. Součástí souboru staveb bude i vedení elektronické požární 
signalizace (EPS), napojené na vrátnici cukrovaru, vedené po pozemcích parc.č. 
177/1 a 175/3 v k.ú. České Meziříčí a oplocení vedené po pozemcích parc.č. 166/2, 
173, 172, 175/1 a  167/1 v k.ú České Meziříčí, napojené na stávajíci ohradní zeď.  

 

2. Soubor staveb „Cukerného sila o kapacitě 50 tisíc tun“ v Českém Meziříčí, na pozemcích 
parc.č. 167/1, 175/1, 175/2, 175/3, 115/1, 172, 173, 174, 176, 166/1, 166/2, 166/3, 171/1 a 
177/1 v k.ú. České Meziříčí v rozsahu shora uvedeného popisu ( dále vše jen „stavba“), 
bude umístěna tak, jak je výše popsáno a v souladu s ověřenou grafickou přílohou tohoto 
rozhodnutí, kterou obdrží žadatel a Obecní úřad České Meziříčí po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

 

 
Pro  provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
 
 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, včetně požárně bezpečnostního 
řešení,  ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, kterou obdrží stavebník a Obecní 
úřad České Meziříčí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho přílohu. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména vyhlášku č.309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních  
požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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3. Při stavbě budou dodržena obecná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a ta její ustanovení, která se týkají předmětu tohoto stavebního 
povolení a související technické normy.  

 

4. Jako staveniště mohou být využity pouze pozemky ve vlastnictví stavebníka. V případě 
nezbytnosti záboru pozemku jiného vlastníka musí být mezi stavebníkem a vlastníkem 
dotčeného pozemku sepsána smlouva o jeho dočasném užívání, včetně stanovení 
podmínek pro jeho uvedení do původního stavu. 

 

5. Stavba  bude dokončena nejpozději do 31.10.2014.  
 
6. Stavebník je při provádění stavby dále povinen dodržovat  povinnosti upravené v §152 

stavebního zákona a  to zejména: dbát na řádnou přípravu stavby a provádění stavby. 
Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu 
životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. 

 

7. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární ochrany – HZS Královéhradeckého kraje, územního odboru 
Rychnov nad Kněžnou ze dne 4.12.2013 pod č.j. HSHK/RK- 1112/OP-2013/b: 
- každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána. 

 

8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření odboru rozvoje města, 
Městského úřadu Dobruška ze dne 17.12.2012  pod č.j. MUD 4892/2012 OM/PS:  
Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Katastrální území České Meziříčí  
je územím s archeologickými nálezy, neboť  je zde registrována sídelní aktivita hlásící se 
do období středověku a novověku.  
Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, povinen oznámit 
archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně oprávněné organizaci, např. 
muzeu, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu.  
V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou 
dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na této akci. Nejpozději 10 
pracovních dnů předem stavebník nebo investor písemně oznámí vybranému 
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. 

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, oznámí 
toto stavebník ve smyslu § 23 odst.2 cit, zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu 
muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu. 

       
9. Při stavbě  musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru výstavby a 

životního prostředí, odd. životního prostředí,  Městského úřadu Dobruška  ze dne 
12.12.2013 pod spis zn.: MUD 2945/2013 ZP/VS: 

 
Vodní hospodářství: 
 

Podle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, 
sdělujeme, že navrhovaný záměr je z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem 
možný. 
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Odpadové hospodářství:  
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nemáme k 

výše uvedenemu záměru připomínky. Nevyužitelný odpadní stavební materiál bude 
uložena na řízené skládce a doklady budou uloženy u investora k nahlédnutí. 

Ochrana ovzduší: 
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, 

nemáme připomínky. Cukrovar Tereos TTD České Meziříčí má platné integrované 
povolení č.j.: 7207/ZP/2012-5, které vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
dne 14. 6. 2012 a platné následné změny. 

 
Ochrana přírody a kraiinv: 
  

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, upozorňujeme, že pokud by v rámci plánované akce mělo dojít ke kácení 
stromů o obvodu větším než 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí), je nutné 
požádat o povolení kácení předmětných dřevin, včetně návrhu náhradní výsadby. 
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či 
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku na 
příslušném obecním úřadě, v tomto případě na Obecním úřadě České Meziříčí. 

     Ochrana zemědělského půdního fondu: 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v 
platném zněni, bude záměrem stavby na parcelách p.č. 167/1, p.č. 175/1, p.č. 176, 
p.č. 173, p.č. 172 vše v k.ú. České Meziříčí, dotčen zemědělský půdní tond. Správní 
úřad vydal souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF. PDMUD 20639/2013 ze dne 12. 
12. 2013 pro výše uvedenou stavbu. 

     Lesní hospodářství: 

     Souhlas se stavbou do 50 m od lesního pozemku parc.č. 132/1 v k.ú. České 
Meziříčí se uděluje za těchto podmínek:  

- záměr bude realizován dle předložené dokumentace 
- realizací nedojde k omezení hospodaření na dotčeném lesním pozemku ( zachování 

přístupu na tento pozemek), 
-    na lesním pozemku nebude ukládán stavební, výkopový ani jiný materiál, a to ani na 

přechodnou dobu, 
- do lesního porostů nebude vjížděno motorovými vozidly a nedojde k narušení 

půdního krytu, 
- při realizaci  akce nedojde k žádnému poškození nadzemních ani podzemních částí 

lesního porostu, 
- vlastník ani nájemce dotčeného lesního pozemku neponese odpovědnost za případné 

škody způsobené pádem stromů nebo větví a ani jinými klimatickými vlivy na 
předmětném  objektu, neboť investor sám požádal o povolení umístit tuto stavbu do 
50 m od lesa, čímž přebírá veškerá rizika s tím spojená sám vlastník objektu, 
případně následní vlastníci. 
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10. Při stavbě  musí být dodrženy podmínky závazného  stanoviska  Městského úřadu 
Dobruška , odboru výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí,  ze dne 
12.12.2013   pod č.j.: MUD 1926/2013 OŽP/MK, kterým byl udělen souhlas s odnětím 
pozemku ze ZPF: 

     Souhlas s odnětím se vydává za předpokladu, že : 
 

1. Ze zemědělského půdního fondu se odnímají pozemky parc.. č. 167/1, p.č. 
175/1, p.č. 176, p.č. 172 a část pozemku p.č. 173 v k.ú. České Meziříčí; 

2. Zábor zemědělské půdy bude v terénu viditelně vytýčen, aby nedošlo k jeho 
překročení. 

3. Žadatel zajistí před uskutečněním nezemědělské činnosti, povolené rozhodnutím 
vydaným podle zvláštních předpisů, provedení skrývky kulturní vrstvy půdy. Na 
počátku výstavby bude z pozemků určených k trvalému vynětí ze zemědělského 
půdního fondu (dále jen"ZPF") sejmuta kulturní zemina /ornice/ do hloubky 
0,24 až 0,41 m. Celkový objem skrývky kulturní zeminy je tímto dán objemem 
2.806 m3. Skrývka kulturní zeminy je dotčena na ploše dané dle sond SI, S3 a 
S4. Na části pozemku parcela p.č. 167/1v k.ú. České Meziříčí, výměry 1.620 m" 
/dle S2/, se nachází navážka kamenité zeminy,která nemá charakter ornice. 
Zbývající převážná část plochy vyjmuté ze ZPF, výměry 8.122 m2, podléhá 
skrývce. Tato je omezena vrstvou skrývky do 0,41 m, kdy ve větších hloubkách, 
provedená před mnoha lety, je navážka kulturní zeminy a v současné době již 
ztratila charakter kulturní zeminy. Prováděná skrývka kulturních vrstev bude 
odvezena na jiné zemědělské pozemky a využita tak pro jejich zúrodnění (na 
parcelu p.č. 208/4 v k.ú. Starý Ples, p.č. 2016/1 v k.ú. Starý Ples a p.č. 1175/12 
v k.ú. Jasenná a p.č. 1175/12 v k.ú. Jasenná), v souladu se zákonem. Žadatel je 
povinen zabezpečit ji před znehodnocením, ztrátami a zaplevelením; 

4. Pokud bude při stavbě využíván jako manipulační plocha staveniště větší 
prostor, než je plocha navrženého odnětí, je třeba vzhledem k ochraně svrchní 
kulturní vrstvy půdy provést skrývku odpovídající ploše využívané během 
stavby (souhlasu orgánu ochrany ZPF není třeba k nezemědělským účelům po 
dobu kratší než je jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního 
stavu). 

 
5. Žadatel je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek 

poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby na ZPF a 
jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. 

 
V souladu s § 11 odst 1 písm a) zákona budou předepsány odvody za trvalé 
odnětí ze ZPF. Předběžná výše odvodů je stanovena na částku 720.129,- Kč. 
Rozhodnutí o odvodech bude vydáno v návaznosti na pravomocné rozhodnutí 
dle zvláštních předpisů. 

 
11. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., 

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 31.12.2013 pod zn.: 5000876901: 
Před započetím stavby musí být v místech dotyku stavby  poloha plynárenského potrubí 
vytyčena a v případě  potřeby ověřena ručně kopanými sondami, 
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stavební objekty musí být umístěny  min. 1 m od plynárenského vedení. Uzemnění  budou 
vedena na opačnou stranu od plynovodu; 

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU 
DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ: 
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: 
STL plynovod PE 110 
 
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky  pro provádění stavební činnosti 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení: 
a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska  považují všechny činnosti 

prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení ( tzn. i bezvýkopové 
technologie), 

b) 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 podle § 68 odst.6 zákona 
č.670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. 
Při každé změně projektu nebo stavby  (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové  stanovisko k této změně, 

c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením. 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 provedení vytýčení 
bude sepsán protokol, 

d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související se stavbou,  

e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 

f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 
k ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí, 

g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 

h) v případě použití bezvýkopových technologií ( např.protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti  provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 

i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození  plynárenského zařízení (vč.izolace, 
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 

j) před   provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v  ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné 
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regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při  žádosti uvede žadatel naši značku ( číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska.  Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která 
nebyla odhalena.  O provedené  kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly  nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. 

k) 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 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní  prvky plynárenského zařízení.  

 
12. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti   Telefónica 

Czech Republic, a.s.. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření  společnosti 
Telefónica  Czech Republic, a.s. ze dne 8.1.2014 pod č.j.: 504180/14:  

 

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy 
zjistil, že jeho záměr, pro který podal žádost, je v kolizi se sítí elektronických komunikací 
( dále jen 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 prostřednictvím 
zaměstnance   společnosti Telefónica  pověřeného ochranou sítě -  Martin Košťál,  tel.: 
495552424, 602218221,  e-mail: martin.kostal@telefonica.com( dále jen POS). 

 
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal 
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005, o elektronických 
komunikacích a o změněn některých souvisejících zákonů, povinen uhradit společnosti 
Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení. 
Pro účely přeložení SEK dle předchozího odstavce je stavebník povinen uzavřít se 
společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

 
Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02: 
 
I. Obecná ustanovení 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv 
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování 
staveb, řídit se platným právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit 
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě 
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s 
tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a 
jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení 
činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k 
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poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je 
povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při 
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.  
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, 
založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica“, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 
vzniknou porušením jeho povinnosti. 
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 
Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní 
číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž 
se vztahují tyto podmínky. 
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné 
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které 
budou a nebo by mohly činnosti provádět. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, 
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřil stranovou a hloubkovou polohu 
PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy 
PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového 
uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a 
zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS 
prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem 
(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba pře zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je 
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty 
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 
O2. 
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku 
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně 
zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 
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povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě 
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit 
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. Komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) 
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy 
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činností na/v manipulačních a skladových 
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu 
stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK 
společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s 
POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní 
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným 
zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že 
technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a 
ochranou optické spojky je skříň o haně cca 1 m. 
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit 
POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové 
službě společnosti Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít 
telefonní číslo 241 400 500. 
 
III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
1.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v 
objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u 
společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající 
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně 
trvalé přeložení SEK. 
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné 
průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
1.Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení 
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit 
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační 
atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do 
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK. 
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2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových 
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením 
správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení 
silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet 
nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti 
výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit 
činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v 
předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při 
projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 
3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu 
radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a 
to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však 
před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany 
těchto radiových tras. 
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
společnosti Telefónica  je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením 
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím 
pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla 
být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných 
technologií. 
 
V. Přeložení SEK 
 
1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního 
nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického řešení. 
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté. Kdy 
zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracováním projektu 
stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání 
podmínek přeložení SEK. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica  
„Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“. 
 
VI. Křížení a souběh se SEK 
 
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy 
hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby 
metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly 
umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená 
osoba, povinen kontaktovat POS. 
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2.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické 
infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly 
umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem 
minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 
vnikání nečistot. 
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v 
zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem 
minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a 
zamezit vnikání nečistot. 
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od 
krajního vedení PVSEK. 
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. 
6.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: 
- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 
umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit 
POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech 
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 
m 
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa           
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou 
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které  
  by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory 
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti  
  bližší než 1,5 m od kabelovodu. 

 
13. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství Policie 

Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou  ze dne 
02.08.2013 pod č.j.: KRPH-249-151/ČJ-2013-050706: 

 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje. 

Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou nemá po posouzení projektové 
dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu závaznějších připomínek k 
územnímu řízení (souhlasíme s umístěním stavby) a k napojení nové účelové komunikace 
sloužící pro výjezd požárních vozidel z areálu cukrovaru na silnici č. 111/31815, pokud 
budou dodržena ustanovení souvisejících platných předpisů a norem. 

Při zřízení nového sjezdu ze silnice č. III/31815 do areálu je nutno dodržet 
zejména ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ustanovení 
§ 11 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění. 
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Dále dodržte podmínky příslušného silničního správního úřadu a správce dotčené 
pozemní komunikace, ke které se budete připojovat. 
 

14. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 8.12.2014  
      pod zn.: 0100232910: 

V zájmovém území  stavby se nachází  nebo zasahuje ochranným pásmem energetické 
zařízení typu: PODZEMNÍ SÍTĚ 
        NADZEMNÍ SÍTĚ  
      Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 
458/2000 Sb. (energetickýzákon)vplatném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v 
příloze, přičemž v trase kabelovéhovedenímůžebýtuloženoněkolik kabelů. 
 V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma 
nadzemních 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 kdispozici na www.cezdistribuce.cz v 
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší 
žádosti naleznetevzápatí). 
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. 458/2000Sb.v platném znění. 
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické 
zařízení, eré není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. S. 
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. 
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického 
zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k 
dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
 

15. Před zahájením stavby stavebník sdělí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
 
16.  Stavbu bude provádět stavební podnikatel, společnost Tažné konstrukce spol. s r.o., 

Holandská ul. 542, 530 02 Pardubice, IČ: 15050238. 
 
17. Při stavbě musí být dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Povodí Labe, státní 

podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ze dne 8.7.2013 pod zn.: 
PVZ/13/1227/Hv/O a ze dne 1.8.2013 pod zn.: PVZ/13/17761/Hv/O :  

 
Předmětná stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Dědina (IDVT 

10100054), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Při výstavbě nedojde ke styku s 
pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik. 
Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 624714, X: 1035717. 
K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí: 

     Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. 
 Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s 
navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek: 
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• . Doporučujeme objekty (el. rozvody, atd.), které mohou být ohroženy povodňovými 
průtoky, umístit nad hladinu stoleté vody (Q100), která je v místě stavby ve výšce 
256,42 m n.m., 

• Objekty umístěné v záplavovém území požadujeme do výšky Q100 provést z 
materiálů, které budou schopny odolat dlouhodobému působení vody. 

• Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území, kromě 
nezbytných terénních úprav v okolí stavby. 

• V případě výstavby nového oplocení v záplavovém území vodního toku Dědina, 
požadujeme toto oplocení provést jako maximálně průtočné, snadno demontovatelné 
a bez podezdívky nad úroveň stávajícího terénu. 

 

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody  způsobené   
 průchodem velkých    vod. 

 Za  předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným   záměrem                
souhlasíme.     
 

18. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, 
příspěvkové organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, ze dne 17.12.201 pod 
zn.: SUSKHK/8642/12/PO-MA: 
   Vyjádření k akci: „Sjezd pro výjezd požárních vozidel na p.p.č.172,166/2 v k.ú. České 
Meziříčí''. 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na 
základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k 
silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně 
všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto 
vyjádření pro shora uvedenou stavbu, která souvisí se silnicí číslo 111/30815, v km: 
4.700 v obci: České Meziříčí : 
Souhlasem se stavbou silničního sjezdu je uzavření příslušné smlouvy (Smlouva o 
omezení užívání nemovitosti) dle zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. Dále pak bude uzavřena nájemní smlouva. O tu si 
investor - zhotovitel požádá v dostatečném předstihu před samotným zahájením 
stavebních prací. 

Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby nedocházelo k narušení 
odtokových poměrů výše uvedené komunikace, ke svedení povrchových vod na 
komunikaci a k jejímu znečišťování. 
Sjezd bude proveden v neprašné, snadno čistitelné úpravě (asfalt, beton, 
zámková dlažba, žulové kostky do betonu ... ) 
Vlastník sjezdu (výjezdu), bude zajišťovat řádnou údržbu připojení, v souladu s 
ustanovením Zákona čís. 13/1997 Sb., "O pozemních komunikacích", ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcí Vyhl. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
V místech sjezdu do silničního pozemku (stavby silnice) nebudou vystupovat 
žádná zařízení, která by bránila řádné údržbě silničního tělesa, nad terén. 
Součástí výstavby sjezdu budou také terénní úpravy a úklid. 
Nutno požádat o vyjádření a vydání rozhodnutí odbor dopravy MěÚ Dobruška a 
Policii ČR DI Rychnov nad Kněžnou. 
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Po dokončení prací bude místo dotčené stavbou protokolárně předáno správě 
silnic Královéhradeckého kraje, p.o.  
Společnost neodpovídá za případné škody na sjezdu způsobené zimní nebo letní 
údržbou silnic. 
 
Pozn. st.úřadu: 

Stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, dopravního 
inspektorátu Rychnov nad Kněžnou bylo vydáno dne 02.08.2013 pod č.j.: 
KRPH-249-151/ČJ-2013-050706,  Smlouva o podmínkách zřízení stavby a 
provozu silničního sjezdu a o omezení užívání nemovitosti byla uzavřena dne 
31.12.2013 a rozhodnutí silničního správního úřadu – odboru výstavby a 
životního prostředí Městského úřadu Dobruška, bylo vydáno dne 30.10.2013 pod 
spis zn.: MUD 5420/2013 OVŽP/LL ( podmínky v něm obsažené jsou pro 
stavebníka závazné!). 

 
19. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného 

orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice 
Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, ze dne 14.02.2013 pod zn.: S-
KHSHK 28955/2012/4/HOK.RK/Li: 
      V souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas se stavbou váže 
na splnění takto stanovených podmínek: 

-pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je                       
nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz, 

- v průběhu zkušebního provozu provést měření hluku akreditovanou nebo 
autorizovanou osobou z provozu stacionárních zdrojů hluku v areálu cukrovaru v 
chráněných venkovních prostorech staveb č.p. 391 a 296 v Českém Meziříčí v 
denní a noční době, za standardních podmínek provozu v areálu cukrovaru v době 
řepné kampaně, včetně provozu nového sila, 

- k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol 
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření 
prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů. 

 
20. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření Oblastního inspektorátu práce  pro 

Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, se sídlem Říční 1195, 501 01 Hradec Králové, ze 
dne 26.11.2013, pod č.j.: 15457/8.42/13/15.7: 
před uvedením do provozu je nutno vypracovat „Dokumentaci pro ochranu před 
výbuchem“ ve smyslu NV č. 406/2004 Sb.. 

 
21. Při stavbě musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany, 

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice, 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, ze dne 30.01.2014 pod č.j.28088/519/2014-6440-OÚZ-
PCE:  

 
     Objekt sila bude opatřen, ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy ČR L-14, 

nočním výstražným překážkovým značením. Stavba se jeví jako dominanta v 
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terénu. 
           Noční světelné výstražné překážkové značení nízké svítivosti typu B (červené)  bude 

     zdvojené (2ks), umístěné na nejvyšším bodě stožáru, kde zdvojení bude sloužit jako 
     záloha. 

Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí mít doklad „Souhlas s                             
využitím výrobku v civilním letectví v souladu s 1CAO Annex-14". Tento souhlas 
vydává výrobci  ÚCL. 

 Před  vydáním  kolaudačního  souhlasu  žádám  o  zaslání  geodetického zaměření z                                         
 důvodu   zanesení  objektu  (nové letecké překážky)  do databáze  překážek     
leteckých map   a potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena nočním výstražným 
překážkovým  značením. 

 
22. Před zahájením  stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek  

„Stavba povolena“, který obdrží stavebník spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní 
moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán 
na místě do dokončení stavby. 

 

23. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená 
dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich 
kopie. 

 

24. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na 
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

 

25. Stavebník je  povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání  vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit. 

 
26. Po dokončení  stavby  musí stavebník požádat o vydání povolení ke zkušebnímu provozu 

během něhož bude ověřena funkčnost stavby a projektovou dokumentací deklarované 
vlastnosti, včetně příslušných měření ( měření hluku akreditovanou nebo 
autorizovanou osobou z provozu stacionárních zdrojů hluku v areálu cukrovaru v 
chráněných venkovních prostorech staveb č.p. 391 a 296 v Českém Meziříčí v 
denní a noční době, za standardních podmínek provozu v areálu cukrovaru v době 
řepné kampaně, včetně provozu nového sila).  

 
27. Při kontrolní prohlídce před zahájením zkušebního provozu musí být, kromě dokladů o 

výsledcích předepsaných zkoušek, předloženy i doklady o ověření požadovaných 
vlastností výrobků použitých pro stavbu.  

 
28. Stavbu lze uvést do zkušebního provozu jen na základě povolení stavebního úřadu. 
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O d ů v o d n ě n í  
 

Dne 23.12.2013 podal stavebník, společnost Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého 
náměstí 1, 29441 Dobrovice,  Cukrovar  České Meziříčí, ul. Osvobození, 517 71 České 
Meziříčí, jednající pověřeným ředitelem cukrovaru České Meziříčí, panem   Ing.Josefem 
Světlíkem, žádost o vydání společného územního  rozhodnutí a stavebního povolení pro 
soubor staveb „Cukerného sila o kapacitě 50 tisíc tun“ v Českém Meziříčí v západní části 
areálu cukrovaru a na pozemcích sousedících se západní částí areálu cukrovaru České 
Meziříčí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94a 
stavebního zákona. 

 Žádost o vydání společného územního  rozhodnutí a stavebního povolení byla 
předložena se společnou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, vypracovanou v rozsahu přílohy č. 4 vyhl.č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, v platném znění,  společností Tažné konstrukce, spol. s r.o., Holandská 
ul. 542, Pardubice, pod zak.č. 757, autorizovanou dle příslušných profesí autorizovanými 
osobami, s dokladovou částí, obsahující rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska nebo 
vyjádření  dotčených orgánů a provozovatelů či vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury.  

Městský úřad  Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle §13 
odst. 1 písm. d) stavebního zákona, s působností podle § 190 odst. 1 stavebního zákona, se po 
posouzení formálních a obsahových náležitostí zabýval otázkou okruhu účastníků řízení a 
zkoumal, které osoby jsou vedle žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo 
povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které 
mohou být rozhodnutím přímo dotčeny  ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje 
zvláštní zákon, který by okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve 
vztahu ke správnímu řádu, je stavební  zákon, který v § 85 vymezuje okruh účastníků 
územního řízení a v § 109 okruh účastníků řízení stavebního. Vzhledem k tomu, že řízení 
bylo vedeno jako společné územní a stavební, vycházel stavební úřad při vymezování okruhu 
účastníků řízení z ustanovení obou uvedených paragrafů stavebního zákona. S ohledem na 
rozsah stavby, zejména na její hmotu a výšku, přitom neomezil okruh účastníků řízení na ty 
osoby, které jsou vlastníky pozemků a staveb, které mají společnou hranici s pozemky 
dotčenými projednávaným záměrem, ale pojmy „ sousední stavba, sousední pozemek a stavba 
na sousedním pozemku“ posoudil z širšího hlediska. Okruh   účastníků řízení podle  § 85 odst. 
1 a 2  a podle § 109 stavebního zákona vymezil vlastnictvím staveb a pozemků, včetně jiných 
než vlastnických práv k těmto stavbám a pozemkům, které jsou v ploše ohraničené  
polygonem, protínajícím budovy a pozemky podél jižního okraje ulice Osvobození a to od čp. 
391 v Českém Meziříčí po pozemek parc.č. 738 v k.ú. České Meziříčí a dále vedeným 
severním směrem přes ulici Osvobození a do ulice Zahradní a tou pak až na úroveň  pozemku 
parc.č. 121 v k.ú. České Meziříčí a dále jihovýchodním směrem přes pozemky parc.č. 121, 
113/1, 113/2, 110/1, 110/3, 114 v k.ú. České Meziříčí a přes areál cukrovaru zpět 
jihojihozápadním směrem k výchozímu bodu polygonu v půdorysu budovy čp. 391 v Českém 
Meziříčí. Takto vymezený okruh účastníků řízení čítá více než 30 fyzických nebo 
právnických osob a jedná se tedy o „velký počet účastníků řízení“ ve smyslu § 144 odst. 1 
správního řádu.  
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        Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst.2 
přiznal následující postavení. Stavebník je účastníkem řízení podle §27 odst.1 písm.a)  
správního řádu. Ostatní účastníci řízení mají dle úsudku stavebního úřadu postavení podle  
ustanovení § 27 odst.2 správního řádu. 

Stavební úřad oznámil podle § 94a odst.2 stavebního zákona zahájení společného 
územního a stavebního řízení s velkým počtem účastníků řízení účastníkům řízení uvedeným 
v § 85 odst.1, v §85 odst.2 písm.a), v § 109 odst.1 písm. a) až d)  stavebního zákona a 
dotčeným orgánům doručením písemného vyhotovení  opatření ze dne 8.1.2014 do vlastních 
rukou na doručenku nebo do datové schránky a ostatním účastníkům společného územního a 
stavebního řízení uvedeným v §85 odst.2  písm. b) a c) a v § 109 odst. 1  písm. e) až g)  
stavebního zákona  veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úředních deskách Městského úřadu 
Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
K projednání žádosti  současně nařídil podle §94a odst. 2  stavebního zákona  ústní jednání, 
které se konalo dne 11. února 2014 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu České 
Meziříčí. 

V oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení poučil stavební úřad 
dotčené orgány, že  mohou svá závazná stanoviska uplatnit  nejpozději při ústním  jednání. 
Stejně byli poučeni i účastníci řízení, že  své námitky mohou uplatnit  nejpozději při tomto 
jednání. V oznámení o zahájení řízení a při ústním jednání byli rovněž poučeni o podmínkách 
pro uplatňování námitek a dotčené orgány o podmínkách uplatňování závazných stanovisek 
takto: 
          K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávání záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2 písm. c) stavebního zákona, může 
v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
            Podle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 
stavbě.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený 
ve větě první tohoto odstavce, se nepřihlíží.  
            V době od oznámení zahájení řízení do dne konání ústního jednání navštívili kancelář 
odboru výstavby a požádali o nahlédnutí do spisu tito účastníci řízení : nejprve pan Milan 
Horák v doprovodu pana Jiřího Křečka, pak znovu pan Milan Horák a paní Eva Bastlová a 
dne 28.1.2014 znovu pan Milan Horák, tentokrát prostřednictvím zplnomocněné paní 
JUDr.Marty Šmídové. Dne 10.2.2014 se do kanceláře odboru výstavby dostavil a do 
územního plánu obce České Meziříčí nahlédl zplnomocněný zástupce paní Evy Bastlové. 
Jmenovaným bylo umožněno nahlédnout do spisu a pokud o to požádali pořídit z jeho obsahu 
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kopie požadovaných  listin s tím, že k záměru se vyjádří nebo uplatní své námitky nejpozději 
při ústním jednání tak, jak byli poučeni v oznámení o zahájení řízení.    
 O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol, z něhož vyplynulo, že přítomní 
účastníci řízení nevyjádřili, po seznámení se záměrem a s podklady rozhodnutí,  v průběhu 
ústního jednání  žádné námitky.  
  
Protože řízení bylo vedeno jako společné územní a stavební, posoudil stavební úřad záměr 
zejména z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona  s následujícím zjištěním: 
 

a) hlediska dle § 90 stavebního zákona: 
 

- soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací 
 
 Stavební úřad v řízení zjisti, že pozemky dotčené záměrem  se podle ÚPSÚ České 
Meziříčí schváleného dne 23. 11. 1995 nachází v zastavěném území,  ve funkční ploše 
„území průmyslové výroby - P", která slouží pro provozovny průmyslového charakteru 
včetně skladů a garáží, je přípustné umísťovat zde stavby pro průmysl, skladování, 
garáže nákladních automobilů a techniky, stavby technické infrastruktury i vyššího 
významu, stavby pro služby. Ostatní pozemky se podle Změny č. 3 ÚPSÚ České 
Meziříčí, která nabyla účinnosti 20. 12. 2013, nachází v zastavitelném území ve funkční 
ploše „zóna průmyslové výroby", která je určena pro situování staveb průmyslové 
výroby. Záměr stavebníka, dle úsudku stavebního úřadu, taková kriteria splňuje a je tedy 
v souladu s územně plánovací dokumentací. Správnost takového závěru potvrzuje i 
stanovisko orgánu územního plánování -Městského úřadu Dobruška, které k záměru bylo 
vydáno dne 23.12.2013 pod spis zn.: č.j.: MUD 6600/2013-2. 

 

- soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky 
na ochranu   architektonických a urbanistických hodnot v území  

 
 Podle §18 odst.1 stavebního zákona je cílem územního plánování vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území  a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích.  Stavba sice svojí hmotou ovlivní charakter 
území i architektonické a urbanistické hodnoty v území, ale je umisťována v plochách 
k takovému účelu určených ( viz předchozí odstavec) a je tedy v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování.  
 
- soulad s požadavky stavebního zákona a  jeho prováděcích právních předpisů,  

zejména s požadavky na využívání území  
 
 Podle § 76 stavebního zákona lze  umisťovat stavby nebo zařízení, provádět jejich 
změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit  využití území a chránit důležité zájmy 
v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon 
jinak. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen 
dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků 
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sousedních staveb. Podle § 23 vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů,  se stavby podle druhu a potřeby umisťují tak, aby bylo 
umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich 
umístění na pozemku umožňovalo   mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení 
přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace 
musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat  požadavkům 
bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu  na přilehlých pozemních 
komunikacích. Podle druhu a charakteru  stavby musí připojení splňovat požadavky na 
dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Stavby se umisťují tak, aby stavba 
ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na 
hranici pozemku nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba 
sousedního pozemku.  
 Porovnáním navrhovaného umístění stavby s předchozími ustanoveními § 23 vyhlášky 
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
dospěl stavební úřad k závěru, že stavba svým umístěním splňuje uvedené požadavky. Bude 
totiž umístěna v dostatečné vzdálenosti od sousedního pozemku, nároky na připojení na 
technickou infrastrukturu splňují požadavky jejích provozovatelů, stejně jako  podmínky pro 
přístup  zásahových vozidel požární ochrany. Stavba ani svým požárně nebezpečným 
prostorem nebude přesahovat přes hranice stavebního pozemku.  S ohledem na uvedené 
skutečnosti je, dle úsudku stavebního úřadu, záměr v souladu s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích předpisů.  
 

-   soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Stavba bude napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu novým sjezdem a to 
z důvodu umožnění přístupu zásahových vozidel požární ochrany. Napojení na technickou 
infrastrukturu je v projektové dokumentaci řešeno v součinnosti s jejími provozovateli nebo 
vlastníky. Záměr  nezasahuje do stávajících ochranných pásem veřejné dopravní a technické 
infrastruktury.  Dle úsudku stavebního úřadu je záměr v souladu s požadavky na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

- soulad  s  požadavky  zvláštních  předpisů  a  se  stanovisky  dotčených  orgánů podle     
      zvláštních   zákonů,  popřípadě  s  výsledkem  řešení  rozporů  a  s  ochranou  práv  a  
      právem chráněných  zájmů účastníků řízení 
 
 Ke stavbě byla vydána rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů 
chránících zájmy zejména na úseku ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, 
požární ochrany, územního plánování a státní památkové péče. Stanoviska jsou ve všech 
případech kladná nebo jsou podmíněna splněním podmínek při provádění stavby, případně 
během zkušebního provozu nebo při užívání. Žádný z dotčených orgánů nepožádal předem o 
prodloužení lhůty  pro uplatnění stanovisek.  Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly 
zjištěny a tím pádem stavebním úřadem ani řešeny. Účastníkům řízení byla dána možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své námitky a připomínky. Stavební úřad  má 
za to, že stanovenými podmínkami bylo vyhověno jak dotčeným orgánům, tak i účastníkům 
řízení.  
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Dále  stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda 
stavbu lze podle nich provést a ověřil zejména, v souladu § 111 stavebního zákona, zda  
 

a)    projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, 
 s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 
b)     projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a 
 zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, 
c)    je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování  technického, popřípadě jiného   
 vybavení, potřebného k řádnému užívání stavby, vyžadovaného zvláštním právním 
 předpisem, 
d)    předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 
 
 
 
 Výsledkem přezkoumání podané žádosti z hledisek uvedených v § 111 stavebního 
zákona byly tyto závěry stavebního úřadu: 
 
a)     řízení bylo vedeno jako společné územní a stavební podle § 94a stavebního zákona.  
             Otázka  souladu  záměru  s  územně  plánovací dokumentací  byla  posouzena  v  části                     
             rozhodnutí,   týkající   se  umístění   stavby   s   odůvodněním   viz  výše.   Projektová                  

 dokumentace pro společné územní a stavební řízení je v souladu i s územně plánovací     
 dokumentací a byla zpracována dle přílohy č.4 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci                   
staveb, v platném znění; 
 

b)     projektová dokumentace byla zpracována oprávněnými osobami dle jednotlivých 
 odborností, dle příslušných autorizací a je v souladu  s obecnými požadavky na 
 výstavbu, zejména s  vyh.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 Rozsah  projektové  dokumentace  odpovídá  rozsahu  a druhu stavby, byla zpracována     

 dle přílohy č.4 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a 
stavební  úřad ji tedy považuje za úplnou a přehlednou; 

 

c) příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících vnitroareálových komunikacích, na 
veřejnou  pozemní komunikaci bude stavba napojena novým sjezdem, který bude 
sloužit jako příjezdová cesta pro vozidla požární ochrany. Projektové řešení a napojení 
přístupové komunikace na veřejnou dopravní infrastrukturu bylo projednáno a 
odsouhlaseno jak vlastníkem  pozemní komunikace, tak i dotčenými orgány. Rovněž 
tak je řešeno, projednáno a odsouhlaseno připojení na technickou infrastrukturu; 

 

d) projektová dokumentace záměru byla projednána s dotčenými orgány zejména na  
úseku ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, požární ochrany a státní 
památkové péče. Projektová dokumentace splňuje v plné míře požadavky vyjádřené 
v závazných stanoviskách dotčených orgánů.  

  
 Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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        V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o územní rozhodnutí  a 
o stavební povolení z hledisek uvedených  v § 90  a § 111  stavebního zákona, projednal ji 
s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. 
Zjistil, že stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
s požadavky stavebního zákona a  jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky 
na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a 
s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních zákonů. 
Ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a zpracovaná oprávněnou osobou, že 
ke stavbě je zajištěn příjezd a možnost napojení na sítě technické infrastruktury a že 
předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavba 
nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
         Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl 
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.   
         Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které 
posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se  platnými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem, vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění,  vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,  vyhláškou č.501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,  správním řádem, jakož i 
Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. 
 
 
 

P o u č e n í  
 
 

Proti územnímu rozhodnutí o umístění souboru staveb se lze odvolat do 15 dnů ode 
dne oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245,  500 03 Hradec Králové,  
prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 
517 73 Opočno.  
 Proti stavebnímu povolení se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému 
úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem 
Pivovarské náměstí 1245,  500 03 Hradec Králové,  prostřednictvím odboru výstavby 
Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno.  
        Podle § 82 odst.1 správního řádu  lze odvoláním napadnout jednotlivé výroky nebo 
jejich vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
            Odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem má odkladný účinek vůči 
rozhodnutí s navazujícím výrokem.  
        Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí, které  věci se 
týká a co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí 
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 



 24

Odvolání se podává s potřebným počtem  stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet  jeden stejnopis.         
        Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  
        Toto rozhodnutí o povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení pozbývá 
platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 

Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění 
stavby.  
 

Příloha pro stavebníka: 
-    ověřená  dokumentace  stavby     (obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení) 
- štítek „ stavba povolena“        (                                        - „ -                                  )  
 
Příloha pro Obecní úřad České Meziříčí: 
-    ověřená  dokumentace  stavby     (obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. Dalibor   Štěpán 
                                                                                                          vedoucí odboru výstavby 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu  Opočno a 
Obecního úřadu České Meziříčí po dobu 15 dnů a to i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 

Vyvěšeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
 
Razítko, podpis: 
 
Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v §85 odst.2  písm. b)  a v 
§109 odst. 1 písm. e) až g)   stavebního zákona, kterými jsou vlastníci nebo ti, kteří mají 
jiné věcné právo k následujícím sousedním stavbám, sousedním pozemkům  nebo 
stavbám na nich: 
a) vlastníci nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k následujícím sousedním pozemkům       
     nebo stavbám na nich: 
pozemky parc.č. 87/1, 110/1, 110/3, 112, 113/1, 113/2, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 
126, 127, 128, 129/1, 129/2, 129/3,  130, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/8, 132/1, 132/2, 
133/1, 133/2, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 140, 141, 142, 144, 145/1, 155, 166/5, 166/6,  
166/16, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5,168, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/4, 224/4, 229, 230/1, 
230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 260/1, 300/1, 738, vše v k.ú. České 
Meziříčí, 
 
b) vlastníci následujících staveb: 
    čp. 94, 97, 163, 228, 250, 296, 322, 371, 391, 393, 394, 459, 521, vše  v Českém Meziříčí 
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Dále obdrží doporučeně do vlastních rukou na doručenku ( do datových schránek) 
dotčené orgány: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odb. ŽP a zemědělství 
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. 
Obl. inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Říční 1195, 501 01, HK 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI Rychnov nad Kněžnou 
ČR- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický  kraj, 
Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové 
Česká republika, Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor 
územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice  
Obl.inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové 
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 
Městský úřad Opočno, odbor majetku a rozvoje města  
 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku nebo do datových schránek obdrží 
účastníci řízení uvedení v § 85 odst.1, v §85 odst.2 písm.a), v § 109 odst.1 písm a) až d)   : 
Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice,  Cukrovar  České 
Meziříčí, ul. Osvobození, 517 71 České Meziříčí, 
Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice 
Obec České Meziříčí 
 
Doporučeně ( k vyvěšení na úřední desce): 
Obecní úřad  České Meziříčí 
 
Po nabytí právní moci obdrží rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a s ověřenou 
dokumentací: 
Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice,  Cukrovar  České 
Meziříčí, ul. Osvobození, 517 71 České Meziříčí 
Obecní úřad České Meziříčí 
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