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V EŘ E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  
 

Dne 15.12.2015 podal žadatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČ: 70889546, kterého na základě plné moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27502988 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: 
„III/30815 České Meziříčí" na pozemcích parc. č. 191/1 (ostatní plocha), 224/4 (ostatní plocha), 224/3 (ostatní 
plocha), 260/1 (ostatní plocha), 748/2 (ostatní plocha), 155 (ostatní plocha), 475/1 (ostatní plocha), 6131/1 
(ostatní plocha), 762 (ostatní plocha), 177/1 (zastavěná plocha), 166/2 (ostatní plocha), 1113 (orná půda), 
1112/10 (orná půda), 230/2 (ostatní plocha), 300/1 (ostatní plocha), 166/6 (ostatní plocha), 87/1 (ostatní plocha), 
160 (ostatní plocha), 1673 (ostatní plocha), 17 (ostatní plocha), 761 (ostatní plocha), 499 (ostatní plocha), 747 
(ostatní plocha), 250 (zastavěná plocha), 154 (zastavěná plocha), 33/1 (vodní plocha), 252 (ostatní plocha), 
1112/12 (ostatní plocha), 1112/11 (dle GP č. 975-11/2016 parc. č. 1112/55) (orná půda) v katastrálním území 
České Meziříčí. 
 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 
Popis stavby 
Jedná se o silnici III. třídy, která vykazuje množství konstrukčních poruch (příčné a podélné trhliny, síťové a 
mozaikové trhliny, vysprávky a hloubková koroze a deformace, které je nutné řešit sanacemi). Na několika 
místech byl zjištěn nízký modul pružnosti podloží. Stávající tloušťka vozovky je nevyhovující. Šířkové 
parametry vozovky v extravilánu se pohybují v rozmezí 6,00 - 6,40 m, v intravilánu v rozmezí 6,00 - 7,50 m. 
Úsek silnice v obci je z větší části v obrubách, v oboustranné nízkopodlažní zástavbě. Stavba se nachází v 
katastrálním území obce České Meziříčí a slouží nejen dopravě mezi Opočnem a Hradcem Králové, ale zároveň 
pro obsluhu cukrovaru nákladní dopravou, zejména v době řepné kampaně. 
Oprava vozovky spočívá pro I. a III. etapu v obnově živičného krytu s navýšením nivelety o 50 mm vč. sanací 
okrajů vozovky. II. etapa spočívá v celkové rekonstrukci vozovky včetně výměny podloží po výstavbě 
kanalizace a opravě mostního objektu. Součástí oprav je i odvodnění komunikace, přilehlé rozjezdy místních 
komunikací, polních cest, hospodářských sjezdů, nová výstavba či pouze oprava stávajících chodníků, nové 
zastávky VHD, výstavba nových chodeckých přechodů (nasvícení přechodů není součástí tohoto řízení) a úprava 
svislého a vodorovného dopravního značení. Součástí stavby je i rekonstrukce mostního objektu ev. č. 30815-4 
přes Dědinu. Vlastní oprava komunikace probíhá na stávajících silničních pozemcích. 
 
Jedná se dle podané žádosti o tyto stavební objekty:  
 

SO 101 komunikace 

Tento stavební objekt je z důvodu provádění odlišnou technologií a možným časovým rozpětím rozdělen do tří 
podobjektů: SO 101.1 - km - 0,003 - 0,580, SO 101.2 - km 0,580 - 1,000, SO 101.3 - km 1,035 - 3,450. 
Směrově trasa kopíruje stávající stav. Navržená osa je směrodatná pouze v km 0,320 - 1,035, kdy slouží pro 
vytyčení nových obrubníků a mostního objektu. Ve zbývajících částech slouží pouze pro orientační staničení. 
Výškové řešení je děleno dle zvolené technologie oprav dle výše uvedených podobjektů SO 101.1 - navýšení 
nivelety o 50 mm), (SO 101.2 - zachování st. nivelety s minimálními úpravami z důvodu odvodnění), (SO 101.3 
- navýšení nivelety o 50 mm). Šířka jízdních pruhů je 2 x 3,0 m, vodící proužky 2 x 0,25. Příčný sklon vozovky 
zůstává zachován. Pouze v úseku km 0,320 - 0,372, kde se blíží podélný i příčný sklon k 0%, dojde pomocí 
vyrovnávací vrstvy ke změně příčného sklonu. U podobjektu SO 101.1 v km 0,003 - 0,580 bude provedeno 
celoplošné frézování ve stávajícím příčném sklonu v tloušťce 50 mm. V úseku 0,003 - 0,007 pak bude 
provedeno odfrézování klínu 50 - 0 mm pro napojení ložné vrstvy. Po odfrézování provede zhotovitel odstranění 



případných klínových zbytků frézované vrstvy oddělujících se od podkladu a řádně očistí vozovku 
mechanickými kartáči. U podobjektu SO 101.2 v km 0, 0,580 - 1,000 budou frézováním odstraněny živičné 
vrstvy. V místech, kde na vozovku navazují zpevněné živičné plochy, budou tyto vrstvy odstraněny na šířku 3,5 
m od osy a na šířku dalších 2 m bude provedeno frézování v tloušťce 50 mm pro napojení těchto ploch. U 
podobjektu SO 101.3 v úseku 3,440 - 3,450 bude provedeno odfrézování klínu 0 - 50 mm na stávající krytové 
vrstvě, poté bude v km 1,035 - 3,450 provedeno celoplošné frézování ve stávajícím příčném sklonu v tloušťce 50 
mm. Po odfrézování provede zhotovitel odstranění případných klínových zbytků frézované vrstvy oddělujících 
se od podkladu a řádně očistí vozovku mechanickými kartáči. Po celoplošném odfrézování budou v km 0,000 - 
0,580 a 1,035 - 3,450 na základě prohlídky stanoveny místa lokálních poruch, kde bude provedeno další 
frézování v tl. 50 mm. Tyto plochy pak budou vyplněny živ. vrstvou ACP 16+tl. 50 mm. Poruchy vozovky v km 
0,000 - 0,580 a 1,035 - 3,450 zasahující do podkladních vrstev budou opraveny formou sanace v min. šířce 1,5 
m. V takovém případě bude v místě poruchy odstraněna celá konstrukce vozovky a nahrazena novou. Po dohodě 
s investorem budou v SO 101.3 od km 1,282 po KÚ provedeny sanace obou krajů v šířce 1,5 m. V případě 
neúnosné pláně bude provedeno její zlepšení výměnou podloží na hloubku 0,5 m lomovým kamenem 150/250 
mm. Pro sanace bude použita konstrukce netuhé vozovky pro NÚP D1, TDZ III a podloží P III podle TP 170 
D1-N-8. 
 
asfaltový beton střednězrnný  ACO 11+ tl.  40 mm 
spojovací postřik asfalt. emulsí 0,3 kg/m2  
asfaltový beton hrubý   ACL 16+ tl.  60 mm 
spojovací postřik asfalt. emulzí 0,3 kg/m2  
obalované kamenivo   ACP 16+ tl.  50 mm 
inf. postřik asfaltový 1 kg/ m2   
stabilizace cementem   SC C 3/4  tl. 150 mm 
štěrkodrť    ŠD  tl. 220 mm 
 
celkem       tl. 520 mm 
 
Ve sčítacím úseku č.6-6410 v průtahu Českým Meziříčím TNV0 = TNVk  = 603, tzn. třída dopravního zatížení III 
- polotěžké. V době řepné kampaně dle údajů cukrovaru je nárůst o dalších až 600 vozidel, tedy celoročně se 
TNV zvýší na 652 (třída dopravního zatížení III - polotěžké). Pro II. etapu je navržená konstrukce netuhé 
vozovky pro NÚP D1, TDZ III a podloží P III podle TP 170 D1-N-7. 
 
asfaltový beton střednězrnný  ACO 11+ tl.  40 mm 
spojovací postřik asfalt. emulsí 0,3 kg/m2  
asfaltový beton hrubý   ACL 16+ tl.  60 mm 
spojovací postřik asfalt. emulzí 0,3 kg/m2  
obalované kamenivo   ACP 16+ tl.  50 mm 
inf. postřik asfaltový 1 kg/ m2   
stabilizace cementem   SC C 3/4                tl. 170 mm 
štěrkodrť    ŠD  tl. 250 mm 
 
celkem       tl. 570 mm 
 
V úsecích SO 101.1 a SO 101.3, kdy bude provedeno zesílení vozovky o 50 mm, bude provedena ložná vrstva z 
ACL 16+tl. 60 mm a krytová vrstva z ACO 11+ tl. 40 mm. 
 
Zemní práce 
SO 101.1 - po vytyčení polohy obrubníků u zastávky VHD, bude vybourána část vozovky pro uložení nových 
obrubníků. Naproti této zastávky bude vybourána stávající živičná plocha vč. kamenného krajníku a 
navazujícího obrubníku a bet. vodícího proužku š. 0,25 m. Odstraněná živičná plocha pak bude zasypána 
vhodnou zeminou. Pro uliční vpusti budou provedeny výkopové práce pro uložení přípojek do kanalizace. SO 
101.2 - po odstranění živičných vrstev, dojde k odstranění podkladních vrstev z dlažby a rozpadající se SC. 
Vzhledem k plánované výstavbě nové kanalizace v tomto úseku, se předpokládá, že dojde k poškození štětové 
vrstvy, která bude muset být odstraněna a dále bude muset být přetěžena nevhodná zemina pro výměnu aktivní 
zóny z lomového kamene. Před mostním objektem dojde k vybourání st. bet. obrubníků, vzhledem k rozšíření 
chodníku na mostním objektu. Pro uliční vpusti budou provedeny výkopové práce pro uložení přípojek do 
kanalizace. SO 101.3 - u stávajících středových ostrůvků křižovatek se sil. III/30818 dojde k vybourání 
kamenných krajníků. V konci zástavby dojde k vybourání stávajících degradovaných obrubníků po obou 
stranách. pro uliční vpusti budou provedeny výkopové práce pro uložení přípojek. 
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Odvodnění 
SO 101.1 - odvodnění vozovky je provedeno otevřenými příkopy, v místech stávajících a nových obrubníků je 
odvodnění provedeno pomocí štěrbinových žlabů, uličních vpustí a na vjezdu do cukrovaru pomocí 
odvodňovacího žlabu s litinovým roštem, zaústěnými do nové dešťové kanalizace. V začátku úseku je provedeno 
odvodnění nezpevněné plochy přes UV do stávajícího zatrubeného příkopu. Stávající a nové uliční vpusti budou 
osazeny plastovými mřížemi. SO 101.2 - odvodnění vozovky v tomto úseku je přes uliční vpusti zaústěné do 
nové kanalizace. Tyto uliční vpusti budou opatřeny pachovými uzávěry. UV budou osazeny plastovými mřížemi. 
SO 101.3 - do konce zástavby je odvodnění provedeno novými uličními vpustmi s plastovými mřížemi. Mimo 
zástavbu je odvodnění komunikace provedeno otevřenými příkopy. 
 
Bezpečnostní zařízení 
SO 101.1 - V rámci stavby bude provedeno doplnění směrových sloupků. Směrové ploché plastové sloupky na 
trnu budou rozmístěny ve vzájemných vzdálenostech dle ust. ČSN 73 6101 čl. 206. V přímých úsecích budou 
sloupky umístěny po 50 m, v obloucích v rozmezí 10 - 40 m. Směrové sloupky budou opatřeny retroreflexní folií 
tř. 2. SO 101.3 . Obdobně jako u předcházejícího podobjektu budou doplněny směrové sloupky Z 11a,b. Výjezdy 
polních cest budou osazeny kulatými červenými sloupky Z 11g. V prostoru propustku v km 3,150 budou 
odstraněny stávající betonové sloupky a bude zde umístěno nové svodidlo o délce 52 a 80 m. Svodidlo bude 
doplněno nástavci směrových sloupků. 
 
Svislé a vodorovné dopravní značení 
Svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno dle situace. Stávající svislé dopravní značení nesplňují v 
mnohých případech určené vzdálenosti, pořadí značek, či úplně chybí. Svislé dopravní značky budou umístěny 
na nové sloupky do patek či na sloupy VO a budou opatřeny folíí tř. II. Po dohodě s investorem a policií ČR 
bude provedena pouze vodící čára V4 o šířce 0,125 m plastem s reflexní úpravou a označení přechodů pro 
chodce (V7). Vodící čára nebude na sjezdech polních cest a hospodářských sjezdů přerušována. Střední dělící 
čára nebude prováděna.  
 
Úpravy terénu 
SO 101.1 - V prostoru vjezdu do areálu cukrovaru (km cca 0,400 - 0,430) dojde k vybourání st. živičné plochy. 
Terén bude dosypán vhodnou zeminou, ohumusován a oset travním semenem. SO 101.3 - K úpravám terénu 
dojde v prostoru křižovatek se sil. III/30818, kdy dojde k výměně a částečnému navýšení obrubníků na 
středových ostrůvcích. Plochy budou upraveny dosypáváním mulčem. Zelený pás v km cca 1,180 - 1,199 
oddělující vozovku od parkoviště bude v místě výsadby keřů dosypán mulčem, mimo keře bude dosypán 
humózní vrstvou a ozeleněn. 
 
Nezpevněná krajnice 
Stávající nezpevněná krajnice bude seříznuta včetně drnu, a po provedení opravy vozovky dosypána 
odfrézovaným materiálem - viz. detail na vzorových příčných řezech. 
 
Hospodářské sjezdy 
Zatrubení hospodářských sjezdů a polních cest není součástí tohoto stavebního objektu. Na nezpevněných hosp. 
sjezdech bude strhnut drn a sjezdy budou dosypány odfrézovaným materiálem. 
 
SO 101. - V začátku úseku bude provedena úprava rozjezdu se siln. č. III/30426. Výškově budou upraveny, vč. 
přilehlých obrubníků, i ostatní rozjezdy do cukrovaru a čerpací stanici PHM. Odstavné plochy u cukrovaru 
budou ohraničeny betonovými obrubníky, u vozovky s štěrbinovým provedením. Autobusová zastávka po levé 
straně bude upnuta do betonových obrubníků, v místě nástupiště s navýšením o 200 mm. od vjezdu od cukrovaru 
po konec úseku bude položen po pravé straně nový obrubník, v místě nástupiště s navýšením o 200 mm. SO 
101.2 - Bude provedeno napojení místních komunikací a silnice č. III/30817. Předpokládá se i napojení nové 
příjezdové komunikace do areálu cukrovaru, který by měl být dokončen v předstihu před touto stavbou. Před 
mostním objektem budou položeny oboustranně nové silniční obrubníky v návaznosti na chodníky na mostním 
objektu. Dodláždění chodníků bude provedeno ze zámkové dlažby. U tohoto stavebního podobjektu je 
uvažováno s výškovým vyrovnáním stávajících obrubníků, v případě poškození při budování nové konstrukce 
vozovky a s částečným předlážděním navazujících chodníků. SO 101.3 - Bude provedeno výškové napojení 
silnic III. tř., vč. položení nových obrubníků u středových ostrůvků. Obdobně budou uloženy ve stávající trase i 
nové obrubníky v konci zástavby. V tomto prostoru budou také upraveny předlážděním stávající vjezdy. Živičné 
rozjezdy za koncem zástavby budou výškově upraveny zafrézováním a pokládkou nové krytové vrstvy v nutném 
rozsahu. 
 

SO 102 chodníky 

Součástí tohoto stavebního objektu je výstavba chodníku a nástupiště po levé straně u stávající zastávky VHD v 
km cca 0,403 - 0,4400. Vlastní nástupiště v délce 12 m bude provedeno s navýšením 200 mm. Nástupiště bude  
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opatřeno varovným pásem bez reliéfní úpravy š. 0,4 m odlišné barvy a signálním pásem s reliéfní úpravou o 
šířce 0,8 m. Signální pás bude proveden ve vzdálenosti 0,8 m od označníku. Zastávka a chodník bude ukončen 
záhonovým obrubníkem s navýšením min. 60 mm. Na chodník pak navazuje místo pro přecházení napříč 
komunikací č. III/30815 s napojením na stávající chodník po pravé straně.  
Autobusová zastávka po pravé straně je umístěna do jízdního pruhu ve vzdálenosti od místa přecházení na délku 
zastavení vozidla pro návrhovou rychlost 50 km/h. Nástupiště o délce 12 m s navýšením obrubníku o 200 mm 
bude opatřeno varovnými prvky obdobně se zastávkou vlevo. Nástupiště bude napojeno na stávající chodník po 
pravé straně. 
 
Stávající chodecký přechod u mateřské školky je nevyhovující a není možné ho osadit sloupy pro nasvícení. Z 
tohoto důvodu bude přechod pro chodce posunut do km 0,76240 s vybudováním vysazené chodníkové plochy. 
Obdobně bude řešen chodecký přechod v km 0,93930. Dále bude vybudován nový chodecký přechod za 
mostním objektem v km 1,032 s výstavbou nového chodníku ve směru do ulice Na Nábřeží. Stávající zpevněná 
plocha v rozhledovém trojúhelníku bude oddělena betonovým obrubníkem, vybourána dosypána, ohumusována 
a bude zazeleněna. Navýšení obrubníku u chodeckých přechodů bude 20 mm. Chodecké přechody budou 
doplněny varovnými a signálními pásy s reliéfní úpravou. Součástí tohoto stavebního objektu je i úprava 
stávající plochy v km cca 1,170. Chodníky a vysazené chodníkové plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. 
 

SO 104 - DIO 

Rekonstrukce komunikace bude probíhat v jednotlivých etapách za úplné uzavírky.  
I. etapa - úsek km 0,000 - 0,580 - v této etapě bude provoz osobní dopravy a linkových autobusů veden po 
silnicích č. III/30816 a č. III/30817. Nákladní doprava nad 6 t bude vedena po samostatné objízdné trase č. II/304 
a č. II/308. 
II. etapa - úsek km 0,580 - 1,035 - v této etapě bude provoz osobní dopravy a linkových autobusů veden po 
silnicích č. III/30816 a č. III/30818. Nákladní doprava nad 6 t bude vedena po samostatné objízdné trase po 
silnicích č. II/304 a č. II/308. 
V případě sloučení I. a II. etapy bude platit objízdná trasa pro II. etapu. 
III. etapa - úsek km 1,035 - 3,450 - v této etapě bude vedena veškerá doprava po silnici č. II/308 a č. III/30818 
přes obec Rohenice. Úsek silnice č. III/30815 bude uzavřen v rozsahu od malé okružní křižovatky po křižovatku 
se sil. č. III/30818 ve směru na Obec Jílovice. Úsek mezi křižovatkami silnic č. III/30815 a č. III/30818 v 
prostoru kostela bude uzavřen pouze krátkodobě. 
 
Návrh provizorního dopravního značení bude předložen ke schválení policií ČR, DI Rychnov nad Kněžnou. 
Během stavby, zejména II. etapy vč. rekonstrukce mostního objektu bude muset být oddělen provoz pěších od 
stavby pomocí kovových zábran. Stavba bude muset ve vytypovaných místech umožnit i pohyb chodců napříč 
vozovkou. Zásobování přilehlých obchodů bude muset probíhat z bočních ulic. Problematický bude i průjezd 
pohotovostních vozidel přes mostní objekt. Pro průjezd těchto vozidel se nabízí mostní objekt na místní 
komunikaci ve směru toku. 
Zastávka VHD u cukrovaru bude po dobu výstavby I. a II etapy zrušena bez náhrady. 
 

SO 201 - most ev. č. 30815-4 

Navrhovaná akce řeší problematiku převedení komunikace č. III/30815 vč. chodníků přes koryto vodního toku 
Dědina v intravilánu obce České Meziříčí. Mostní objekt se nachází v souvisle zastavěném území. Přes mostní 
objekt jsou převedeny oboustranné chodníky celkové šířky 1,475 m, s pochozím prostorem šířky 0,75 m. 
Chodníky jsou provedeny z betonových prefabrikátů. Odrazná hrana chodníků je vytvořena z obrubníků a je 
mírně vyvýšena nad povrch stávající vozovky na mostě. Na vnějším okraji chodníků je osazeno ocelové 
trojmílové zábradlí se svislou výplní. Mostní objekt je tvořen 1 prostým polem uloženým na typových ložiscích. 
Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořena z 11 ks typových přepjatých nosníků KA 61/15. Na nosnících je 
provedena betonová spřahující vrstva a dále pak celoplošná asfaltová izolace. Na celoplošné izolaci se nachází 
cementová spádová vrstva proměnné tloušťky, na ní je provedeno vozovkové souvrství. Na mostě je proveden 
střechovitý sklon. Na předmostích objektu v přechodových oblastech lze zaznamenat poměrně výrazné propady 
vozovky. Povrch vozovky na mostě je odvodněn pomocí podélného a příčného sklonu do odvodňovacího 
systému na předmostí objektu. Vlastní objekt není vybaven žádnými odvoňovači. Navržené práce na mostě 
zahrnují úpravu vozovky v rozsahu dl. 35.0 m s napojením na navrhovaný stav v rámci stavebního objektu SO 
101. V daném rozsahu dojde ke kompletní výměně vozovkových vrstev , vč. podkladních. V první přípravní fázi 
bude provedeno vymístění všech inženýrských sítí z mostního objektu do provizorních tras. Tato problematika je 
řešena v rámci samostatných stavebních objektů. V daném rozsahu bude provedeno odstranění konstrukce 
vozovky, mostní příslušenství a mostního svršku vč. říms a části spodní stavby na opěrné zídce k č.p. 253. 
Budou odstraněny všechny vyrovnávací - spádové vrstvy a to vč. stávající hydroizolace a bude obnažen povrch 
stávající nosné konstrukce. Na povrchu obnažené nosné konstrukce bude provedena nová vyrovnávací a spádová 
vrstva a na ní bude realizována nová celoplošná izolace. Na mostní konstrukci jsou navrženy nové žb.  
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monolitické chodníky. Pravostranný chodník je navržen o celkové šířce 2,50 m s pochozí plochou šířky 1,50 m 
(obousměrný 2 x 0,75 m). Levostranný chodník je navržen o celkové šířce 1,75 m (jednosměrný 1 x 0,75 m). 
Chodníky na mostě budou plynule navazovat na chodníky na předmostích. Chodníky na předmostích budou 
předmětem stavebních objektů SO 101 a SO 102. Stávající svahové kužely opěr jsou opevněny a zajištěny 
betonovými prefabrikovanými dílci. Toto zpevnění bude realizováno a popř. doplněno. Práce na mostním 
objektu nevyžadují zásahy do koryta vodního toku. Průtočný profil vodního toku bude zcela zachován. 
 

SO 301 odvodnění 
Součástí tohoto stavebního objektu je prohloubení silničních příkopů, zprůtočnění podélného zatrubení 
hospodářských sjezdů a polních cest, stávajících zatrubení silničních příkopů a úpravy příčných stávajících 
propustků. Z důvodu rozdělení stavebního objektu SO 101 na tři etapy je i tento stavební objekt rozpočtově 
rozdělen na tři podobjekty:   
 
SO 301.1 - km 0,000 - 0,580 - Stávající příkopy po pravé straně v km 0,107 - 0,300 budou prohloubeny v délce 
193 m a po levé straně v km 0,019 - 0,282 v délce 263 m. Bude provedeno zprůchodnění stávajícího propustku 
délky 18 m v km 0,012 a potrubí po pravé straně v km 0,012 - 0,107 v délce 95 m. Na stávajícím vtokovém 
objektu budou doplněny dvě plastové mříže. Nové UV jsou součástí stavebního podobjektu SO 101.1. 
 
SO 301.2 - km 0,580 - 1,000 - Součástí stavebního podobjektu je odstranění st. zatrubení DN 300 v km cca 
0,800 o délce cca 12 m a potrubí v km 0,820 - 0,882 o délce 62 m. Vybourání UV je součástí stavebního 
podobjektu SO 101.2. Po levé straně v km cca 0,873 po šachtu Š 36 bude stávající potrubí v délce 95 m 
zprůchodněno. U mostního objektu SO 201 po pravé straně bude potrubí od st. šachty po výtok zprůchodněno, v 
případě poškození budou roury odstraněny a nahrazeny novými rourami HDPE DN 300 v délce 10 m. 
 
SO 301,3 - km 1,035 - 3,450 - V tomto úseku budou stávající oboustranné příkopy prohloubeny, případné 
náletové křoviny budou vyřezány. U hospodářských sjezdů a polních cest bude podélné zatrubení zprůchodněno 
a zkontrolován stav. V případě poškození budou bet. roury odstraněny (odvoz na skládku trvalou) a nahrazeny 
novými rourami HDPE DN 400 se zkosenými konci. Roury budou uloženy na ŠP podkladu tl. 150 mm a budou 
obetonovány. Vtok a výtok bude odlážděn dlažbou z lomového kamene do betonu. U stanovených 
hospodářských sjezdů bude provedeno zrušení případného zatrubení a budou prohloubeny příkopy. Trubní 
propustek DN 2 x 400 v km 1,282 bude zprůchodněn. U bet. propustku DN 600 v km 2.435 budou odbourána 
stávající degradovaná čela s doplněním o nové bet. čela vč. zprůchodnění st. roury. Vtok a výtok bude odlážděn 
dlažbou z lomového kamene. U propustku DN 600 v km 3,15050 bude na vtoku pročištěna stávající vtoková 
jímka. Na výtoku bude provedeno vykácení náletových křovin. Stávající poškozené čelo bude nahrazeno novým, 
stávající odlážděný výtok bude opraven a dodlážděn. Stávající vtoková jímka bude pročištěna. U ponechaných 
říms propustků a jímek bude provedena jejich sanace otryskáním tlakovou vodou, reprofilací sanační maltou a 
provedením ochranného nátěru. V km 3,298 - 3,356 bude zprůchodněno st. potrubí DN 400 v délce 58 m, 
stávající příkopová tvárnice bude prodloužena v délce 8 m po nový vtokový objekt na potrubí. 
 

SO 302 dešťová kanalizace 
V rámci připravované stavby rekonstrukce ulice Osvobození v Českém Meziříčí je nutné pro odvodnění části 
ulice Osvobození v km cca 0,350 - 0,640 navrhnout novou dešťovou kanalizaci. V současnosti existuje v 
zájmovém úseku kanalizace cukrovaru, která je nefunkční a bude ve výkopu nové kanalizace vybourána. 
Projektovaná kanalizace je vedena od koncové vstupní šachty k místu napojení na stávající kanalizaci cukrovaru 
do stávající vstupní šachty. Projektovaná kanalizační stoka slouží výhradně k odvedení dešťových vod z 
vozovky, chodníků, z nezpevněných ploch podél komunikace. Pro jímání srážkových vod jsou v ulici 
Osvobození navrženy v rámci této stavby - objektu 101 - uliční vpusti a kanalizační přípojky, které jsou 
napojeny na projektovanou stoku dešťové kanalizace. Projektovaná kanalizační stoka odvádí dešťové vody z 
projektované a stávající vozovky, chodníku a zpevněných ploch podobjektu SO 101.1. Profil stoky vycházel 
jednak z hydrotechnických výpočtů a z ČSN 75 6101, ale byl proveden i s ohledem na snížení rizika ucpání trub 
při malých spádech kanalizace a s ohledem na umožnění přístupnosti pro vhodnou údržbu a monitoring. 
Kanalizační stoka délky 266,40 m z kanalizačních trub ULTRA-RIB 2 DIN, PPSN 10, příp. SN 16 DN 300 mm 
je vedena od koncové šachty k místu napojení na stávající kanalizaci cukrovaru do stávající vstupní šachty. 
Napojení je nutno opravit podle skutečnosti, podle dna odtoku stávající kanalizace a podle požadavků správce 
kanalizace. Na stoku jsou v trase napojeny do šachty, případně na odbočky, kanalizační přípojky od uličních 
vpustí (PVC DN 200 mm) a odvodňovacího žlabu (PVC DN 150 mm), které jsou vyznačeny v podélném profilu 
a jsou součástí projektu komunikace stavební objekt SO 101. Součástí tohoto objektu jsou odbočky a navazující 
kolena. V místech napojení přípojek a v lomech trasy jsou navrženy typové kanalizační šachty (/1000 mm), 
spodní stavbu tvoří prefabrikovaná šachtová dna a vstupní komín tvoří prefabrikované skruže - rovné a 
přechodové. Šachty jsou zakryty litinovými kruhovými poklopy (600 mm D 400). Kanalizační potrubí PP 
ULTRA RIB 2 je uloženo v pažené rýze s pažením zátažným šířky dna 1,30 m (PRO DN 300 mm). Potrubí je v  
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celé délce uloženo na štěrkopískový podsyp zrnitosti 0-16 mm tloušťky vrstvy 100 mm. nad vrch potrubí je do 
výšky 300 mm proveden hutněný obsyp štěrkopískem - zrno - 0 - 16 mm, při hutnění je nutné postupovat podle 
technických podmínek výrobce pro pokládku potrubí. Zbylý prostor rýhy bude po zemní pláň vozovky, případně 
po stávající terén, vyplněn hlinito - písčitou zeminou z výkopu se zhutněním. Překopy stávajících zpevněných 
ploch budou vyspraveny ve skladbách vrstev podle skutečnosti. 
 
Stavební objekty SO 103 odstavné plochy, SO 351 přeložka vodovodu, SO 421 nasvícení chodeckých přechodů, 
SO 422 přeložka sloupu VO, nová kanalizace (splašková a dešťová) v ulici Osvobození nejsou předmětem tohoto 
řízení je nutné zajistit podání žádostí na příslušný úřad o vydání povolení dle stavebního zákona a dle zvláštních 
zákonů.  
 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 
4  písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o 
pozemních komunikacích) a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále pouze stavební zákon), místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád), oznamuje v souladu s ust. § 
112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, u p o u š t í  ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.   
 
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 07.03.2016 jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným 
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  
 
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit 
k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Stavební 
úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním 
rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by 
byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ust. § 
112 odst. 1 stavebního zákona. 
 

Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může 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, se nepřihlíží. 
 

Poučení účastníků řízení o základních právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ MÁ ZEJMÉNA TATO PRÁVA:  
� pokud účastník řízení prohlásí, že  neovládá jazyk,  jímž se  vede jednání, má právo na tlumočníka 

zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu) 
� pokud je účastník řízení občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně  a 

dlouhodobě žije na  území České republiky, má před  správním orgánem  právo činit  podání a  jednat v 
jazyce své národnostní  menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu) 

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

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

� vyjádřit  v řízení své  stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 
� před vydáním rozhodnutí  ve věci  vyjádřit se  k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu) 
� nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
� činit si výpisy a právo  na to, aby správní orgán  pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 

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

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

 
Č.j: PDMUD  3517/2016 

-6- 



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

rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 
� označit  důkazy  na  podporu  svých tvrzení (§ 52 správního řádu). 

 
Do podkladů mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Dobruška, odboru 
výstavby a životního prostředí (návštěvní dny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hodin; ostatní dny po telefonické 
dohodě).   
 
Účastníci řízení 
 

- podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
- podle ust. § 109 písm. a-b) stavebního zákona  
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné 
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 
27502988 
 
- podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu   
- podle ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona 
Obec České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, IČ: 00274810 
Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, IČ: 16193741 
Herzán Václav, nar. 16.12.1975, trvale bytem Nádražní 517, 517 73 Opočno 
Janeček Jan, JUDr. Ph.D., nar. 22.09.1978, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí 
Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 
IČ: 70890005 
Lan Ha Thi Mai, nar. 21.11.1984, trvale bytem Husovo nám. 79, 517 54 Vamberk 
H D B, s. r. o., Dvořákova 48, 517 54 Vamberk, IČ: 48152200 
Janečková Věra, nar. 06.02.1951, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí 
Janeček Václav Ing. CSc., nar. 22.01.1952, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063  
RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – zastupuje společnost RWE 
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311   
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 
IČ: 48172898  
 

- účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: parc. č. 196/8, 193, 194, 185/1, 185/3, 
184/1, 181/12, 177/1, 166/2, 172, 171/1, 171/4, 170, 169, 168, 167/2, 142, 143, 145/3, 145/2, 146/3, 154, 33/1, 
17, 761, 759, 757, 756/1, 756/2, 755, 754/1, 754/2, 753, 752, 751, 750, 749, 5262/31, 5262/15262/21, 5186/1, 
5186/2, 5186/3, 5186/4, 5186/5, 5186/6, 5234, 5110, 5109/2, 5109/22, 5109/1, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 
5103, 5102, 5101, 5183, 5182, 5100, 5180, 5099, 5098, 5177, 5260, 6162, 5097, 5096, 5175, 5094, 5093, 5173, 
5092, 5091, 5090, 5351, 1323, 5088, 5070, 1324, 6159, 5125, 5069, 5068, 5067, 5127, 5066, 5142, 5065, 5064, 
5063, 6135, 5061, 5060, 5123, 5211, 5212, 5213, 5210, 5286, 5059, 5057, 5058, 6134, 5055, 5036, 6133, 746, 
747, 741, 499, 156, 160, 161, 162, 163/1, 737, 738, 255, 252, 253, 250, 300/1, 230/6, 230/7, 230/8, 229, 225, 
1112/9, 1112/12, 1112/11, 1113, 1114/7, 1114/2, 1114/8, 1114/1, 1114/9, 1114/10, 221/1, 1665, 216/2, 215 
v kat. území České Meziříčí 
 
 
 
 
(otisk razítka) 
 
 
 
Lenka Lánská    
referentka 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Obecního úřadu České 
Meziříčí po dobu 15-ti dnů. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím 
úřední desky Městského úřadu Dobruška. 
   
   
Datum vyvěšení:…………………………….                            Datum sejmutí:…………………………………. 
 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto rozhodnutí bylo zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
………………………………………………….                         …………………………………………………... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:                       Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: 
Razítko:                      Razítko: 
 

 

 

Obdrží:  

Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu a v ust. § 109 písm. a) - b) stavebního zákona: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné 
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 
27502988 
 
Veřejnou vyhláškou se doručí dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 
2 správního řádu a v ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona: 
Obec České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, IČ: 00274810 
Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, IČ: 16193741 
Herzán Václav, nar. 16.12.1975, trvale bytem Nádražní 517, 517 73 Opočno 
Janeček Jan, JUDr. Ph.D., nar. 22.09.1978, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí 
Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 
IČ: 70890005 
Lan Ha Thi Mai, nar. 21.11.1984, trvale bytem Husovo nám. 79, 517 54 Vamberk 
H D B, s. r. o., Dvořákova 48, 517 54 Vamberk, IČ: 48152200 
Janečková Věra, nar. 06.02.1951, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí 
Janeček Václav Ing. CSc., nar. 22.01.1952, trvale bytem Osvobození 253, 517 71 České Meziříčí  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063  
RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – zastupuje společnost RWE 
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311   
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 
IČ: 48172898  
 
Veřejnou vyhláškou se doručí dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 
2 správního řádu a v ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: parc. č. 196/8, 193, 194, 185/1, 185/3, 
184/1, 181/12, 177/1, 166/2, 172, 171/1, 171/4, 170, 169, 168, 167/2, 142, 143, 145/3, 145/2, 146/3, 154, 33/1, 
17, 761, 759, 757, 756/1, 756/2, 755, 754/1, 754/2, 753, 752, 751, 750, 749, 5262/31, 5262/15262/21, 5186/1, 
5186/2, 5186/3, 5186/4, 5186/5, 5186/6, 5234, 5110, 5109/2, 5109/22, 5109/1, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 
5103, 5102, 5101, 5183, 5182, 5100, 5180, 5099, 5098, 5177, 5260, 6162, 5097, 5096, 5175, 5094, 5093, 5173, 
5092, 5091, 5090, 5351, 1323, 5088, 5070, 1324, 6159, 5125, 5069, 5068, 5067, 5127, 5066, 5142, 5065, 5064, 
5063, 6135, 5061, 5060, 5123, 5211, 5212, 5213, 5210, 5286, 5059, 5057, 5058, 6134, 5055, 5036, 6133, 746, 
747, 741, 499, 156, 160, 161, 162, 163/1, 737, 738, 255, 252, 253, 250, 300/1, 230/6, 230/7, 230/8, 229, 225, 
1112/9, 1112/12, 1112/11, 1113, 1114/7, 1114/2, 1114/8, 1114/1, 1114/9, 1114/10, 221/1, 1665, 216/2, 215 
v kat. území České Meziříčí 
 
 
 
Č.j: PDMUD 3517/2016 
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Doporučeně na doručenku obdrží dotčené orgány: 
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, památková péče, nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 
518 01  Dobruška 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Na Spravedlnosti 2010, 516 
01  Rychnov nad Kněžnou 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 
1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, p.p. 9, 501 01 Hradec Králové, územní 
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320,  
ČR – ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku 
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice  
 
Na vědomí: 
Městský úřad Opočno, odbor výstavby 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 70947996 
 
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:    
Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
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