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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
č. 10. 16.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále pouze stavební zákon) a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o pozemních komunikacích),
rozhodl dne 21.03.2016 ve věci žádosti 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, kterou podal
stavebník 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 takto,
stavba: „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 se podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily
provedení stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními
předpisy, atd.
Stavba obsahuje 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
spojovací postřik asfalt. emulsí 0,3 kg/m2
asfaltový beton hrubý
spojovací postřik asfalt. emulzí 0,3 kg/m2
obalované kamenivo
inf. postřik asfaltový 1 kg/ m2
stabilizace cementem
štěrkodrť

ACO 11+

tl. 40 mm

ACL 16+

tl. 60 mm

ACP 16+

tl. 50 mm

SC C 3/4 tl. 150 mm
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
spojovací postřik asfalt. emulsí 0,3 kg/m2
asfaltový beton hrubý
spojovací postřik asfalt. emulzí 0,3 kg/m2
obalované kamenivo
inf. postřik asfaltový 1 kg/ m2
stabilizace cementem
štěrkodrť

ACO 11+

tl. 40 mm

ACL 16+

tl. 60 mm

ACP 16+

tl. 50 mm

SC C 3/4
ŠD

tl. 170 mm
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.
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
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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
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
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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.
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.
Č.j: PDMUD 6758/2016
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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
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.
Silnice III. třídy vykazuje množství konstrukčních poruch (příčné a podélné trhliny, síťové a mozaikové trhliny,
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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.
Celková délka stavby je 3450 m. Stavba je rozdělena na dvě části. První část: III/30815 České Meziříčí - průtah
v km 0,000 - 1,282 - začátek je na křižovatce silnic č. III/30426 + č. III/30815 v Českém Meziříčí, konec je v km
1,282 konec zástavby obce České Meziříčí, druhá část: III/30815 České Meziříčí v km 1,282 - 3,450 - začátek je
určen koncem zástavby vpravo v Českém Meziříčí a konec v km 3,450 před kruhovou křižovatkou silnic č.
II/308 Králova Lhota. Délka úseku činí 2168 m.
Pro provádění stavby stanoví speciální stavební úřad stavebníkovi následující podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost STRADA HK spol. s
r. o., Ječná 510, 400 03 Hradec Králové, IČ: 27535461, autorizovaný inženýr v oboru dopravních Ing. Aleš
Dejmek ČKAIT 0601445, datum zprac. 9/2014, ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržována ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení
ČSN uvedených v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (prováděcí
vyhláška zákona o pozemních komunikacích).
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
4. Před zahájením prací bude zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a
budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytýčení, respektování
ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správci apod.).
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích; zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního
prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
7. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č. 22/1997
Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
8. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v
areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na
svých právech poškozeni, ani kráceni. Vzniklé škody na majetku sousedů se stavebník zavazuje odstranit na své
náklady, nebo plnohodnotně nahradit.
9. Způsob provádění stavby bude řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
10. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení.
Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo před zahájením stavebních prací zdejšímu
odboru.
11. Při stavbě bude brán zřetel na okolní zeleň.
12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
13. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve stanovisku Městského úřadu Dobruška,
odboru rozvoje města, ze dne 18.03.2015, č.j.: MUD 1280/2015 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 předpisů, povinen oznámit archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně i oprávněné
organizaci např. muzeu, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologikého výzkumu. V případě
provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu
Č.j: PDMUD 6758/2016
-6-

na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dnů předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník
(investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo
prostřednictvím obecního úřadu.
- V centru obce se nachází kulturní památka areál kostele sv. Kateřiny lomovaný ohradní zdí s márnicí. Za obcí,
vlevo za hřbitovem, směrem ke Králové Lhotě se na pozemku parc. č. 748 v k. ú. České Meziříčí nachází
objekty v památkovém zájmu: kamenný podstavec s litinovým krucifixem (v projektu uvedený jako Boží muka)
a dále na pozemku parc. č. 5158 v k. ú. České Meziříčí areál avangelického hřbitova s ohradní zdí a márnicí.
Požadujeme, aby v průběhu prací nedošlo k dotčení uvedené kulturní památky ani objektů v památkovém zájmu.
14. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu
Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 13.04.2015, č. j.: MUD
1149/2015 OŽVP/JS:
Odpadové hospodářství:
Nevyužitelný odpadní stavební materiál bude uložen uložit na řízené skládce odpadů a doklady o jeho likvidaci
budou uschovány u investora stavby k nahlédnutí.
Ochrana ZPF:
Správní orgán upozorňuje, že dle ust. § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v
platném znění, jsou právnické a fyzické osoby provozující stavební činnosti povinny řídit se zásadami ochrany
zemědělského půdního fondu, zejména skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji
uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše. Zároveň jsou povinny učinit opatření k zabránění
úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Při
budování podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací dále povinni
provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do
původního stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co
nejmenším škodám.
15. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, ze dne 18.03.2015, č.j.: KRPH-23662/ČJ-2015-050706:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou
nemá po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu závažnějších připomínek
ke stavebnímu řízení (souhlasíme s vydáním stavebního povolení), pokud budou dodrženy ustanovení
souvisejících předpisů a norem v platném znění. (z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd. Před zahájením prací je nutné, pokud
stavbou dojde k omezení silničního provozu, předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření
(umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
16. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních společnosti O2 Czech Republic a.s., ze
dne 20.03.2015, č.j.: POS Li-143/15 a Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 17.04.2014, č.j.: 578127/14 (nyní
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063)
17. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti 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, ze dne 07.01.2016, zn.: 50001232209.
18. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních společnosti Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898, ze dne 13.10.2014, č.j.:
VAKHK/VHR/SK/2014/0107
(platnost
prodloužena
písemností
ze
dne
14.01.2016
č.j.:
VAKHK/VHR/KS/16/0010) a ze dne 02.12.2016 č.j.: VAKHK/VHR/KS/15/0044.
19. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, ze dne 13.05.2015, zn. 12-920500 (2x).
20. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádření Česká republika - Povodí Labe, státní
podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 70890005, ze dne 14.04.2015
č.j.: PVZ/15/6142/Hv/0.
21. V časovém předstihu min. 30 dní bude požádán Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního
prostředí o povolení částečné nebo úplné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou nebo
úplnou uzavírku, které bude odsouhlaseno příslušným okresním orgánem policie (Dopravní inspektorát v
Rychnově nad Kněžnou).
Č.j: PDMUD 6758/2016
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22. Objízdné trasy budou v dostatečném předstihu projednány s dotčenými vlastníky pozemních komunikací, po
níž má být vedena objížďka, s příslušným okresním orgánem policie (Dopravní inspektorát v Rychnově nad
Kněžnou), s obcemi, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka a s případnými provozovatelem
dráhy. Pokud bude vedena objížďková trasa po dobu výstavby po silnicích II. a III. třídy a místních
komunikacích, bude za účasti zástupců vlastníků komunikací provedena kontrola jejich stavebně technického
stavu před zprovozněním objížďky i po jejím ukončení. Stavební úpravy před zprovozněním a případně po
ukončení objížďky budou hrazeny investorem stavby.
23. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními
opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
24. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich
majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem
stavby.
25. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který
obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními
vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
26. Stavebník je povinen dle § 156 stavebního zákona používat pro provádění stavby jen takové výrobky,
materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládáné existence splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání
stavby včetně bezbariérového užívání stavby.
27. Jednotlivé technologické postupy stanovené výrobci materiálů a stavebních prvků budou prováděny osobami
k tomu oprávněnými. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy jejich oprávnění a prohlášení o
dodržení technologických postupů stanovených výrobci.
28. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U stavby musí být označeno, kdo je
stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
29. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu oznámí
za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tuto fázi výstavby:
- Konečná fáze pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
30. Po dokončení stavby požádá stavebník ve smyslu § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas § 18i
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník na formuláři dle přílohy č. 12 a doloží náležitostmi
uvedenými v části B přílohy č. 12 této vyhlášky. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy
doklady o zaměření stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, doklady ze kterých bude
zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí – v opačném
případě předložit zápisy o provedených kontrolách, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve
stavebním řízení, výkresy s vyznačením změn (odchylek), ke kterým došlo během provádění stavby, doklady o
uložení odpadního materiálu ze stavebních prací na povolené skládce, doklad o písemném oznámení
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací popř. vyjádření archeologického pracoviště,
oprávnění a prohlášení o dodržení technologických postupů stanovených výrobci, doklady o ověření
požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona), doklady o předání pozemků dotčených dočasným
záborem jejich vlastníkům, závazná stanoviska dotčených orgánů atd.
31. V dostatečném časovém předstihu (před realizací trvalého dopravního značení) alespoň 30 dnů (v případě
opatření obecné povahy min. 60 dní předem) bude požádán Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního
prostředí o vydání stanovení místní úpravy provozu. Žádost bude doplněna písemným vyjádřením příslušného
okresního orgánu policie (Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou), návrhem umístění dopravního
značení nebo zařízení v grafické podobě a schválením vlastníka dotčené pozemní komunikace. Doklady o
stanovení místní úpravy provozu budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději při
závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
32. Související stavby (SO 103 odstavné plochy, SO 351 přeložka vodovodu, SO 421 nasvícení chodeckých
přechodů, SO 422 přeložka sloupu VO, nová kanalizace (splašková a dešťová) je nutno věcně a časově
koordinovat s předmětnou stavbou. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o povolení užívání souvisejících
staveb.
33. Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 odst. 1
stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
34. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné
Č.j: PDMUD 6758/2016
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moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:
27502988

Odůvodnění
Dne 15.12.2015 obdržel Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí žádost stavebníka:
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 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 řízení o žádosti ve výše uvedené věci za použití ustanovení § 44 odst. 1
správního řádu.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost o vydání stavebního povolení spolu s přílohami neposkytovaly
dostatečný podklad pro řádné posouzení, vyzval dne 19.01.2016 č.j.: PDMUD 1363/2016 speciální stavební úřad
v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu k odstranění nedostatků žádosti a zároveň v souladu s ust. § 64
odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 11.02.2016.
Předložená žádost o stavební povolení je v souladu s ustanovením § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů je podána na
předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 této vyhlášky č. 503/2006 Sb.
K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy
podklady dle ustanovení § 110 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti
jsou založeny ve spisu speciálního stavebního úřadu vedeném v této věci.
Projektová dokumentace stavby je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu ust. § 158
stavebního zákona.
Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název,
sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo před zahájením stavebních prací.
Vlastnictví pozemků 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 bylo ověřeno
dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Smlouvami o právu provést stavbu a smlouvou o nájmu pozemku
stavebník prokázal právo provést stavbu na pozemcích, které nevlastní.
Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109
stavebního zákona. V daném případě to jsou: stavebník – 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, 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,
Č.j: PDMUD 6758/2016
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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 a osoby podle ust. § 109 písm. e) a
f) stavebního zákona, které se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
přímo dotčených vlivem záměru - parc. č. 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.
Zároveň se speciální stavební úřad zabýval otázkou účastníků řízení dle ust. § 27 správního řádu. Účastníkem
řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel (stavebník) 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 , účastníky řízení podle
ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou ostatní shora uvedení účastníci. Ve smyslu § 28 správního řádu se v řízení
nevyskytl ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení.
Do okruhu dotčených orgánů státní správy speciální stavební úřad zahrnul Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, hájící zájmy na úseku požární ochrany, Městský
úřad Dobruška, odbor rozvoje města hájící zájmy na úseku ochrany památkové péče, Městský úřad Dobruška,
odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, který hájí zájmy na úseku ochrany životního
prostředí, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou
hájící zájmy z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ČR – Ministerstvo obrany, sekce
ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, hájící
zájmy na úseku obrany státu a Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, p.p. 9,
501 01 Hradec Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320 hájící zájmy ochrany
veřejného zdraví.
Speciálnímu stavebnímu úřadu bylo předloženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, ze dne 02.04.2015, č.j.: HSHK- 1722-2/2015, stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje
města, ze dne 18.03.2015, č. j.: MUD 1280/2015 OM/PS, závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška,
odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 13.04.2015, č. j.: MUD 1149/2015
OVŽP/JS, stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově
nad Kněžnou, ze dne 18.03.2015, č.j.: KRPH-236-62/ČJ-2015-050706, závazné stanovisko ČR – Ministerstvo
obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury, ze dne 03.04.2015, č.j.: 39953/2015-8201-OÚZ-PCE a závazné stanovisko Krajské hygienické
stanici Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, p.p. 9, 501 01 Hradec Králové, územní pracoviště Rychnov
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, ze dne 26.03.2015, č.j.. S-KHSHK 6218/2015/2/HOK.RK/Li, dále vyjádření
Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí, ze dne 21.01.2016,
č.j.. MUD 276/2016 OVŽP/RB (nevydává se souhlas k odnětí ze ZPF), vyjádření Městského úřadu Dobruška,
odboru rozvoje města, úřad územního plánování, ze dne 12.03.2015, č.j.: MUD 1178/2015 OM/JT.
Závazná stanoviska a další opatření těchto dotčených orgánů státní správy byla kladná, tedy souhlasná s
navrhovaným provedením stavby a byla vázána na splnění konkrétních podmínek. Podmínky dotčených orgánů
státní správy obsažené v předložených stanoviscích byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Dále byla doložena k žádosti tato vyjádření, nebo stanoviska: vyjádření Obce České Meziříčí, ze dne 26.02.2015
(k etapizaci stavby), vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace, Kutnohorská 59,
Hradec Králové, IČ: 70947996, vyjádření Obce České Meziříčí, ze dne 24.11.2015 (souhlas s vedením objízdné
trasy pro místní dopravní obsluhu včetně využití pro linkové autobusy po místní komunikaci ulicí Julia Fučíka),
stanovisko povodí Labe, státní podnik, Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005.
Při posuzování vlivu stavby na životní prostředí vycházel speciální stavební úřad ze závazného stanoviska
Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 13.04.
2015, č. j.: MUD 1149/2015 OVŽP/JS.
Městský úřad Opočno, odbor výstavby jako obecný stavební úřad příslušný dle ust. § 13 odst. 1 písm. f)
Č.j: PDMUD 6758/2016
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stavebního zákona, vydal dne 24.03.2015 pod č.j.: MUO 371/2015/OV/DŠ vyjádření podle ust. § 15 odst. 2
stavebního zákona.
Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla speciálnímu stavebnímu úřadu
předložena vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí od těchto společností a organizací: O2 Czech
Republic a.s., ze dne 20.03.2015, č.j.: POS Li-143/15 a Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 17.04.2014, č.j.:
578127/14 (nyní 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, ze dne 07.01.2016, zn.:
50001232209, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ:
48172898, ze dne 13.10.2014, č.j.: VAKHK/VHR/SK/2014/0107 (platnost prodloužena písemností ze dne
14.01.2016 č.j.: VAKHK/VHR/KS/16/0010) a ze dne 02.12.2016 č.j.: VAKHK/VHR/KS/15/0044, ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, ze dne 13.05.2015, zn. 12-920500
(2x), ČR – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, ze dne 03.04.2015, č.j.: 39953/2015-8201-OÚZ-PCE, Obec České Meziříčí,
ze dne 18.01.2016.
Speciální stavební úřad opatřením, ze dne 11.02.2016, č.j.: PDMUD 3517/2016 oznámil zahájení stavebního
řízení veřejnou vyhláškou, protože posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem
účastníků řízení dle ust. § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení o zahájení řízení formou
veřejné vyhlášky (ust. § 115 odst. 5 stavebního zákona) a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k
jejímu provádění, upustil podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a
určil lhůtu pro uplatnění námitek a případných důkazů účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených
orgánů do 07.03.2016. V této lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení ani nesouhlasná stanoviska
dotčených orgánů státní správy.
Speciální stavební úřad opatřením, ze dne 11.02.2016, č.j.: PDMUD 3517/2016 také oznámil účastníkům řízení
dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci stavby a určil
lhůtu 5 dnů ode dne 07.03.2016 (námitky) ve které se účastníci řízení mohli seznámit s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad v průběhu stavebního
řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona.
Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a projektovou dokumentaci stavby. Zjistil, že
projektová dokumentace stavby splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního
prostředí, ochrany zdraví a života, odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a použité stavební
materiály budou vyhovovat ustanovení dle ust. § 156 stavebního zákona, zejména zákona č. 22/1997 Sb. o
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Dále zjistil, že uskutečněním stavby nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Při
posuzování a rozhodování se speciální stavební úřad řídil platnými právními předpisy, zejména stavebním
zákonem, zákonem o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních
komunikacích, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů atd.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení
stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti stavebníka, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním u Městského úřadu
Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí. První den lhůty je následující po dni oznámení. Stavba nesmí
být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Ve smyslu ust. § 82 správního řádu odvoláním
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
Č.j: PDMUD 6758/2016
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nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
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
Příloha pro stavebníka:
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek Stavba povolena (budou zaslány po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí).

(otisk úředního razítka)
Lenka Lánská
referentka

Za tento úkon byl vyměřen správní poplatek dle položky č. 18 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 000,- Kč (Výzva k zaplacení správního poplatku, ze dne
19.01.2016, č.j.: PDMUD 1399/2016, var.symbol: 1361019716).
Č.j: PDMUD 6758/2016
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Dobruška a
Obecního úřadu České Meziříčí. 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 stavební povolení bylo zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.
………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:
Razítko:

…………………………………………………...
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:
Razítko:

O b drž í:
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
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
Č.j: PDMUD 6758/2016
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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

Č.j: PDMUD 6758/2016
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