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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  
č. 87.17. 

 
Městský  úřad  Dobruška,  odbor  výstavby  a  životního  prostředí, silniční hospodářství,  jako  
věcně příslušný  speciální stavební úřad (dále jen "speciální stavební úřad") podle ust. § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále jen 
"zákon  o  pozemních komunikacích") a podle ust. § 15 odst. 1 písm.  c)  zákona  č.  183/2006  Sb., 
o územním  plánování  a  stavebním  řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 
a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v jehož územním správním obvodu 
se dotčená pozemní komunikace nachází, ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: 
„Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí“, na pozemcích parc. č. 475/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 748/2 (ostatní plocha), parc. č. 1285/5 (ostatní plocha), parc. č. 5137 (ostatní plocha), 
parc. č. 5234 (ostatní plocha), parc. č. 6130 (ostatní plocha), parc. č. 6131/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 6132 (vodní plocha), parc. č. 6133 (ostatní plocha), parc. č. 6139 (ostatní plocha), parc. č. 6140 
(vodní plocha), parc. č. 6141 (vodní plocha), parc. č. 6142 (vodní plocha), parc. č. 6143 (ostatní 
plocha) a parc. č. 6153 (ostatní plocha), vše v katastr. území České Meziříčí, kterou podal Státní 
pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen "stavebník"), 
jednající Mgr. Alenou Rufferovou – vedoucí pobočky, rozhodl takto: 
 
stavba „ Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí “, na pozemcích parc. č. 475/1 
(ostatní plocha), parc. č. 5137 (ostatní plocha), parc. č. 5234 (ostatní plocha), parc. č. 6130 (ostatní 
plocha), parc. č. 6131/1 (ostatní plocha), parc. č. 6132 (vodní plocha), parc. č. 6133 (ostatní plocha), 
parc. č. 6139 (ostatní plocha), parc. č. 6140 (vodní plocha), parc. č. 6141 (vodní plocha), parc. č. 6142 
(vodní plocha), parc. č. 6143 (ostatní plocha), parc. č. 6153 (ostatní plocha), parc. č. 748/2 (ostatní 
plocha) a parc. č. 1285/5 (ostatní plocha), vše v katastr. území České Meziříčí se,  

 

p o v o l u j e  
 
v rozsahu předložené projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní 
technické detaily provedení stavby, rozsah záboru staveniště, organizace výstavby včetně splnění 
požadavků daných zvláštními předpisy. 
 
Popis stavby:     

Celková charakteristika stavby, její funkce, význam a umístění 
Stavba řeší rekonstrukci stávající polní cesty podél západního okraje zástavby obce České Meziříčí 
k areálu společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. (dále jen „areál ZEMSPOL“), která kromě areálu 
ZEMSPOL zpřístupňuje také okolní zemědělsky využívané pozemky. Umístění stavby bylo 
předurčeno navrženým uspořádáním pozemků a společných zařízení v rámci schválené komplexní 
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pozemkové úpravy, která v dané lokalitě respektovala polohu stávající polní cesty a souběžného 
melioračního příkopu. 
Význam stavby spočívá ve zřízení dostatečně únosné konstrukce vozovky se snadno čistitelným 
krytem, což umožní při odpovídající údržbě celoroční sjízdnost cesty. 
Začátek stavby je u vjezdové brány do areálu ZEMSPOL. 
Konec stavby je v napojení polní cesty na silnici č. III/30818 České Meziříčí – Jílovice. 
Stavba je rozdělená silnicí č. III/30815 České Meziříčí – Králova Lhota na dvě samostatné části. Délka 
prvního úseku od areálu ZEMSPOL po napojení na silnici III/30815 (SO 110) je 560,6 m, délka 
druhého úseku (mezi silnicemi č. III/30815 a č. III/30818 - SO 120) je 1 208,7 m. 
 
Základní technické parametry stavby: 
Funkční třída komunikace:            účelová pozemní komunikace s neomezeným provozem 
Kategorie:                                                       P 5,0/30 (polní cesta hlavní) 
Třída dopravního zatížení:                                                 V 
Délka stavby:                                                        SO 110 –  560,6 m 
                                                                              SO 120 – 1 208,7 m 
Šířkové uspořádání:                            jednopruhová obousměrná polní cesta s výhybnami 
Základní příčné uspořádání:                        zpevněná vozovka šířky   .........     4,0 m 

              nezpevněné krajnice  2 x 0,50 m = 1,0 m 
              celková volná šířka        .............    5,0 m 

Řešení výhyben:                                          rozšíření zpevněné vozovky na      5,5 m 
              délka rozšířené vozovky     ......    25,0 m 
              délka nájezdů      .......................     5,0 m 

Směrové a výškové řešení: směrové vedení vychází ze stávající trasy polní cesty, změny směru jsou 
řešeny kruhovými oblouky s přechodnicemi nebo jednoduchými 
kružnicovými oblouky o poloměrech 40 až 1000 m. Výškové řešení je 
přizpůsobeno průběhu terénu, niveleta vozovky je max. 0,20 m nad 
stávající cestou. 

Konstrukce vozovky: Základní tloušťka konstrukce vozovky je 0,35 m. Podkladní vrstva vozovky je 
vytvořena recyklací stávající vozovkové konstrukce, vrchní vrstvy (celkem 
100 mm) jsou z obalovaného kameniva s živičným krytem. 

Odvodnění: jednostranným příčným sklonem vozovky 2,5 % na okolní terén nebo do stávajících 
záchytných příkopů, doplňkovým zařízením je souběžný štěrkový vsakovací drén 
k zachycení dešťových vod z okolních zemědělských pozemků 

Vybavení:    dopravní značení 
 
Členění stavby na stavební objekty:             SO 110 Polní cesta, I. část 

            SO 120 Polní cesta, II. část 
            SO 380 Úpravy melioračního příkopu 
            SO 431 Úprava veřejného osvětlení  
            SO 801 Vegetační úpravy 

  
SO 110  Polní cesta, I. část 

Stavební objekt začíná u vjezdové brány do areálu ZEMSPOL a končí napojením na silnici III/30815 
České Meziříčí – Králova Lhota. Délka řešeného úseku je 0,5606 km, návrhová kategorie    P 5,0/30. 
Polní cesta je řešena jako jednopruhová, obousměrná, s funkcí cesty hlavní. 
V km 0,040 trasa kříží bezejmenný drobný vodní tok a v km 0,100 jeho pravostranný přítok. Obě 
křížení jsou vyřešena stávajícím betonovým trubním propustem DN 600. Součástí objektu SO 110 je 
vyčištění obou propustů a prostoru vtoku a výtoku propustů do vzdálenosti 1,0 m od nánosů splavenin. 
Součástí objektu je rovněž rekonstrukce stávajícího trubního propustu v místě sjezdu ze silnice 
III/30815. 
Od km 0,210 do konce úpravy je stavba v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, které prochází 
po její levé straně (ve směru staničení). V km 0,515 – 0,540 vedení VN šikmo přechází na pravou 
stranu cesty. 
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Směrové vedení je předurčeno trasou stávající upravované cesty. Mírné změny směru jsou řešeny 
kružnicovými oblouky s přechodnicemi o poloměrech R = 100 m a R = 150 m s přechodnicemi délky 
0,35 m a 10,0 m a kružnicovými oblouky bez přechodnic o poloměrech R = 250  a R = 300 m. V místě 
napojení na silnici III/30815 je krátký kruhový oblouk o poloměru R = 30 m a délce 9,4 m. 

Výškové řešení vychází z nivelety stávající upravované cesty, aby bylo možné v případě potřeby 
sjíždět na sousední zemědělsky obhospodařované pozemky i mimo prostor stávajících sjezdů. Podélné 
sklony jsou velmi mírné, v rozmezí od 0,04 % do 1,8 %. Poloměry výškových oblouků jsou R = 1 500 
až  8 500 m. Podkladní vrstvy vozovky budou výškově vyrovnány štěrkodrtí. 
Vozovka je navržena v jednostranném příčném sklonu 2,5 %, do km 0,131 vpravo ve směru staničení 
a ve zbytku trasy vlevo ve směru staničení. Štěrkové krajnice jsou ve sklonu 8,0 %. 

 
Šířkové uspořádání:                  zpevněná vozovka                              4,0 m 
                                                     nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m   =   1,0 m 

                                                     volná šířka celkem                             5,0 m 
Rozšíření vozovky polní cesty je navrženo pouze v napojení na silnici III/30815, nejmenší poloměr 
v trase  polní cesty je R = 100 m. 

Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení V (15 – 100 těžkých nákladních 
vozidel za 24 hod.) a úroveň porušení D2.  
Jako podkladní vrstva je využita stávající konstrukce vozovky cesty doplněná štěrkodrtí. Pro  dosažení 
požadovaného modulu přetvárnosti Edef,2 =  90,0 MPa při hutnění a zvýšení pevnosti do ní bude přidán 
cement. Konstrukce vozovky je navržena ve skladbě: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy                 ACO 11+ 50/70      40 mm                ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik kationaktivní z asf. emulze  PS – E                    0,35 kg/m2         ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy              ACP 16+                          60 mm                ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik kationaktivní z asf. emulze  PI – E                    1,25 kg/m2          ČSN 73 6129 
Recyklace za studena s přidáním štěrkodrti 
frakce 8/63 pro reprofilaci do předepsaného 
tvaru a s přidáním cementu (2% objemu)                                       250 mm               TP 208                     
Konstrukce celkem                                                                  min. 350 mm 
V místě napojení na silnici III/30815 bude v délce 21,0 m provedeno kolmé odříznutí okraje silniční 
vozovky hl. 40 mm. Styková spára se vyplní pružnou asfaltovou zálivkou. 

Odvodnění vozovky je řešeno příčným sklonem na okolní nezpevněné plochy, do km 0,130 vpravo 
a dál do km 0,280 vlevo. V km 0,280 – 0,545 je na levé straně cesty zachován mělký zatravněný 
záchytný příkop, ze kterého se voda vsakuje do půdy. V koncové části trasy je voda opět sváděna 
na terén vlevo, na plochu s velmi mladými okrasnými dřevinami. 
K zachycení dešťových vod přitékajících po povrchu orné půdy k cestě z její pravé strany je v km 
0,104 – 0,540 navržen štěrkový vsakovací drén, který usnadní odvodnění povrchu terénu. Drén je 
navržen v šířce 0,50 m a hloubce 0,40 – 0,60 m a je vyplněn kamenivem frakce 32 – 125 mm. Aby 
nedošlo k nežádoucímu zanášení splavovanou zeminou, je výplň drénu obalena separační filtrační 
geotextilií 200 g/m2. V km 0,104 – 0,210 je štěrkový drén doplněn perforovaným trubním drénem 
z flexibilního PE DN 150, který je vyveden do vodoteče v km 0,101. 

Pro míjení vozidel v protisměru je proto navržena jedna výhybna v km 0,305 – 0,353. Délka 
výhybny je 48,0 m, délka nájezdů 5,0 m. Výhybna je řešena rozšířením vlevo ve směru staničení o 1,5 
m na celkovou šířku vozovky 5,5 m. 
Druhá výhybna je navržena u vjezdové brány do areálu ZEMSPOL, v km 0,009 – 0,025. Délka 
výhybny je 16,0 m, délka nájezdů 5,0 m, přičemž pro nájezd v km 0,009 je využit prostor sjezdu 
na sousední pozemek. Výhybna je řešena rozšířením vpravo ve směru staničení o 1,5 m na celkovou 
šířku vozovky 5,5 m. Délka výhybny je předurčena prostorovými podmínkami – limitující je poloha 
stávajícího oplocení areálu ZEMSPOL a koryta potoka. 
Konstrukce vozovky v místě výhyben je stejná jako ve zbývající trase. 

Jsou zachovány stávající sjezdy v km 0,006 vpravo, km 0,043 vpravo, km 0,310 vlevo, km 0,348 
vlevo; km 0,460 vlevo a km 0,486 vlevo. Aby nedošlo k poškození okraje zpevněné vozovky, provede 
se výšková úprava sjezdů umožňující plynulé výškové napojení a vozovka sjezdu bude doplněna 
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o konstrukční vrstvy asfaltového betonu shodně s konstrukcí vozovky cesty. Délka úpravy je 
proměnlivá a závisí na reliéfu terénu. 
Sjezd ze silnice III/30815 bude označen směrovými sloupky Z 11g červené barvy.  
 
SO 120 Polní cesta, II. část 

Objekt SO 120 řeší rekonstrukci polní cesty v úseku mezi silnicemi III/30815 České Meziříčí – 
Králova Lhota (začátek objektu) a III/30818 České Meziříčí – Jílovice (konec objektu).  
Trasa je vedena v trase stávající částečně zpevněné polní cesty se štěrkovitým povrchem. Cesta je 
řešena jako jednopruhová polní cesta hlavní, s obousměrným provozem, kategorie P 5,0/30 
s jednostranným příčným sklonem, celková délka objektu je 1,2087 km. 

Směrové vedení je dáno stávajícími sjezdy ze silnic III/30815 a III/30818 a stávající trasou cesty. 
Potřebné úpravy směru jsou řešeny kružnicovými oblouky s přechodnicemi o poloměrech                  
od R = 40,0 m do R = 600 m s přechodnicemi délky od 10,0 m do 30,0 m a kružnicovým obloukem 
bez přechodnic o poloměru R = 1 000 m.  

Výškové řešení kopíruje niveletu stávající cesty s tím, že ji převyšuje max. o 15 cm. Podélné sklony 
jsou navrženy v rozpětí od 0,021% % do 3,8237 %. Poloměry vypuklých výškových oblouků jsou 
navrženy v rozsahu od 300 m do 7 300 m, vydutých výškových oblouků v rozsahu od 800 do 8 000 m. 

V celé délce objektu je navržen jednostranný příčný sklon 2,5 %. Příčný sklon nezpevněných krajnic 
je 8,0 % k okolnímu terénu. 

 
Šířkové uspořádání:                  zpevněná vozovka                              4,0 m 
                                                     nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m   =   1,0 m 

                                                     volná šířka celkem                             5,0 m 
Ve směrových obloucích o poloměru menším než 100 m je provedeno rozšíření vozovky. 

Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení V a úroveň porušení vozovky D3 
ve dvou základních skladbách:  

1. Vozovka v úsecích s vhodným podložím z nestmeleného kameniva 
(mimo úseky km 0,170 – 0,300 a 0,860 – 0,955): 
asfaltový beton pro obrusné vrstvy                 ACO 11+ 50/70      40 mm               ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik asfaltovou emulzí                    PS – E                0,35 kg/m2       ČSN 73 6129 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy                 ACP 16+                          60 mm            ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik emulzí z asfaltu                       PI – E                 1,25 kg/m2       ČSN 73 6129 
recyklace za studena s přidáním štěrkodrti 
frakce 8/63 pro reprofilaci do předepsaného 
tvaru s přidáním cementu (2% objemu)                                          250 mm               TP 208                     
celkem                                                                                     min. 350 mm 
Plocha vozovky:   2 600 m2 

2. Vozovka v úsecích s nevyhovujícím podložím  
(úseky km 0,170 – 0,300 a 0,860 – 0,955): 
asfaltový beton pro obrusné vrstvy                  ACO 11+            40 mm                 ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik asfaltovou emulzí                     PS-E             0,35 kg/m2              ČSN 73 6129 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy               ACP 16+            60 mm                 ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik emulzí z asfaltu                      PI; EK            1,25 kg/m2             ČSN 73 6129 
vibrovaný štěrk                                                      VŠ                 150 mm                ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť  fr. 0/63                                         ŠDA (GE) 0/63        200 mm                ČSN 73 6126-1 
zlepšení podloží přidáním hydraulického  
pojiva Dorosolu                                                                            300 mm                                          
celkem                                                                                          750 mm 
Plocha vozovky:   950 m2 

V úsecích, ve kterých jde stávající cesta částečně mimo nově navrženou trasu, bude pro výstavbu 
normové cesty P5 s šířkou zpevněné asfaltové vozovky 4,0 m provedena vozovka v plné konstrukční 
skladbě:  
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asfaltový beton pro obrusné vrstvy                     ACO 11+           40 mm              ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik asfaltovou emulzí                    PS-E                   0,35 kg/m2       ČSN 73 6129 
asfaltový beton pro podkladní vrstvy                  ACP 16+            60 mm             ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik emulzí z asfaltu                       PI-E                   1,25 kg/m2       ČSN 73 6129 
štěrkodrť fr. 0/63                                                  ŠDA (GE) 0/63  150 mm            ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť  fr. 0/63                                                 ŠDA (GE) 0/63   200 mm           ČSN 73 6126-1 
výměna podloží – štěrkodrť fr. 0/125                  ŠDA (GE) 0/125  300 mm          ČSN 73 6126-1 
celkem                                                                                        750 mm 
Krajnice šířky 0,50 m v tl. 0,10 m budou provedeny ze štěrkodrti frakce 0/32.  

Odvodnění vozovky i zemní pláně je řešeno příčným sklonem 2,5 % resp. 3,0 % převážně 
do souběžného jednostranného melioračního příkopu vlevo od cesty. Začátek úseku do km 0,260 je 
odvodněn pouze příčným sklonem na okolní terén (příkop nelze zřídit). 
Současně s odvodněním polní cesty je řešeno odvedení a vsakování dešťových vod přitékajících 
z okolních zemědělských pozemků vpravo od cesty. Z tohoto důvodu jsou vpravo podél cesty 
navrženy souběžné vsakovací rýhy šířky 0,50 m a hloubky cca  0,55 – 0,65 m s perforovanou drenážní 
trubkou z flexibilního PE DN 150. Vsakovací rýhy jsou navrženy v úsecích (staničení polní cesty): 
km 0,035 – 0,250; km 0,356 – 0,8388; km 0,868 – 1,193. Součástí objektu je vyčištění a úprava 
podélného sklonu dna stávajícího pravostranného příkopu v délce 108,0 m (v km 0,2485 – 0,3565). 
Vlevo podél cesty jsou navrženy 2 krátké vsakovací rýhy, v km 0,055 – 0,070 rýha délky 15,0 m 
a v km 0,078 – 0,160 rýha délky 82,0 m. V těchto rýhách bude zasakována dešťová voda stékající 
z vozovky polní cesty.  

Polní cesta PC29 je hlavní polní cestou. V její trase bude zřízeno napojení stávajících cest a sjezdů: 
km 0,073 – připojení stávající panelové cesty šířky 3,0 m vlevo z prostoru za hřbitovem 
km 0,428 – připojení stávající nezpevněné cesty šířky cca 2,50 m vlevo, šířka sjezdu 9,40  
km 0,845 – křižovatka se stávajícími nezpevněnými cestami, šířka připojení (sjezdu) 9,0 m 
km 1,019 – připojení stávající nezpevněné cesty šířky cca 3,50 m vlevo 
Začátek objektu SO 120 je ve sjezdu ze silnice III/30815, konec v napojení na silnici III/30818.  
Asfaltový kryt obou silnic bude v délce 16,0 m (III/30815) a 11,0 m (III/30818) odříznut do hloubky 
cca 40 mm a na tuto hranu bude napojen nový kryt cesty z asfaltového betonu ACO 11+ tl. 40 mm. 
Styková spára bude vyplněna pružnou asfaltovou zálivkou. Sjezdy ze silnic č. III/30815 a č. III/30818 
budou označeny směrovými sloupky Z 11g červené barvy. 

V trase polní cesty jsou navrženy 4 výhybny:  
v km 0,268 – 0,293 vpravo ve směru staničení, délka výhybny 25,0 m 
v km 0,530 – 0,555 vpravo ve směru staničení, délka výhybny 25,0 m 
v km 0,830 – 0,860 vpravo ve směru staničení, výhybna je umístěna v křižovatce polních cest, délka 

výhybny 30,0 m 
v km 1,007 – 1,032 vpravo ve směru staničení, délka výhybny 25,0 m 
 Funkci výhybny bude plnit i upravený sjezd do sousedního areálu v km 1,490.  
V místě výhyben bude vozovka cesty jednostranně rozšířena o 1,50 m na celkovou šířku 5,50 m. 
Rozšíření a zúžení vozovky je navrženo v délce 5,0 m. 

V rámci objektu SO 120 budou budovány 3 betonové trubní propusty, z toho dva v místech sjezdů 
(silničních příkopů) v napojení polní cesty na silnice III/30815 (propust P2 DN 400, délka 14,03 m 
v km 0,002) a III/30818 (propust P4 DN 400, délka 11,74 m v km 1,207) a třetí v km 0,258 (propust 
P3 DN 300, délka 9,79 m) pro převedení vody z upraveného pravostranného příkopu do levostranného 
melioračního příkopu. 
 
SO 380  Úpravy melioračního příkopu 

V rámci objektu budou odstraněny některé nekvalitní náletové dřeviny v břehovém svahu přilehlém 
k polní cestě, dřeviny v těsné blízkosti propustů, přestárlé dřeviny ve špatném stavu a keřové porosty 
bránící odtoku vody. Dále budou vyčištěny stávající trubní propusty a prostor jejich vtoků a výtoků. 
Z koryta budou odstraněny souvislé rákosové porosty včetně kořenového systému. 
Součástí objektu je odstranění části staré betonové přehrázky v korytě melioračního příkopu blízko 
rohu oplocení zahrady v km 0,356. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná se o běžné udržovací práce na uvedeném vodním díle nebude 
pro jejich realizaci vedeno samostatné řízení příslušným vodoprávním úřadem - odborem výstavby 
a životního prostředí, oddělením životního prostředí, Městského úřadu Dobruška. 
 
 
SO 431 Úprava veřejného osvětlení  

Objekt řeší přemístění světelného místa a přeložku napájecího kabelového vedení, vyvolanou 
rekonstrukcí trubního propustu v místě napojení polní cesty SO 120 na silnici III/30818. Při provádění 
výkopových prací dojde ke křížení kabelové trasy s polní cestou C29.  
Stávající stožár veřejného osvětlení, který se nachází v místě napojení nezpevněné polní cesty C29 
k ulici Záhumenská, bude nutné přemístit z důvodu rekonstrukce propustku pod polní cestou o 0,85 m 
směrem od silnice III/30818. Napájecí kabel bude přeložen do nové trasy. 
 
SO 801  Vegetační úpravy 

Všechny nově vzniklé nezpevněné plochy budou zatravněny. Součástí objektu je i opětovné zatravnění 
stávajících travních ploch v rozsahu záboru, které mají být zachovány a byly poškozeny prováděním 
stavební činnosti. 
V úseku se souběžným melioračním příkopem je jako kompenzace za vykácené dřeviny navržena 
liniová výsadba stromů, lokálně jsou umístěny skupiny keřů. V km 0,250 objektu SO 120 jsou použity 
dva stromy pro zvýraznění polohy výhybny. 
Podél SO 110 je navržena výsadba 6 ks stromů v km 0,106 – 0,181 ve sponu 15,0 m a v další části 
trasy SO 110 jsou vpravo ve směru staničení umístěny tři krátké řady keřů v ochranném pásmu 
nadzemního vedení VN. 
Pro výsadby budou použity výpěstky I. jakosti. Vzhledem k vysazování do méně příznivých podmínek 
budou použity výpěstky stromů s balem o průměru min. 0,40 m a keře v kontejneru o objemu min. 1 l.  
Pro výsadby stromů budou použity výpěstky v kmenném tvaru (alejové stromy), aspoň 2x 
přesazované. 
Vysazované stromy budou ukotveny pomocí dřevěných oloupaných kůlů, k nimž se kmen připevní 
pružným úvazkem z vhodného materiálu odolného UV záření. Kmeny budou chráněny proti okusu 
plastovou chráničkou. 
Plochy určené pro založení trávníku se zkypří, pohnojí vhodným hnojivem a provede se výsev travní 
směsi v hustotě 25 g/m2. V době sucha je pro zdárný rozvoj trávníku nutné zajistit včasnou 
a přiměřenou zálivku, případně ji podle potřeby opakovat.  
Celková plocha trávníků je  5 150 m2. 
 
Pro provádění stavby stanoví speciální stavební úřad stavebníkovi následující podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností Transconsult 
s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 474 55 292, odpovědný projektant Ing. Jiří 
Shejbal – autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a dopravní stavby, ČKAIT 0600705, 
v květnu 2017, arch. č. 02616 ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník zajistí, aby při stavbě byla 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. Stavebník zajistí, aby stavba svým technickým řešením a praktickým provedením splňovala 
požadavky ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem. 
5. Před zahájením prací stavebník zabezpečí vytyčení tras všech podzemních vedení a zařízení 

v obvodu staveniště a budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo 
poškození (vytyčení, respektování ochranných pásem, zajištění ochrany případně přeložení dle 
příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) a dodržení dalších 
podmínek stanovených správci (vlastníky)). 

6. Před záhozem podzemních vedení inženýrských sítí a zařízení a jejich přeložek stavebník zajistí 
provedení jejich polohového a výškového zaměření.  
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7. Stavebník zajistí, aby před zahájením stavby byl na viditelném místě v místech soustředěné 
stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby 
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě 
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

8. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového 
řízení. Jeho název, sídlo, oprávnění k předmětné činnosti a termín zahájení stavby, jakož 
i případné změny v těchto skutečnostech v průběhu realizace stavby, je stavebník povinen 
písemně oznámit před zahájením stavebních prací speciálnímu stavebnímu úřadu.  

9. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce 
na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby , které jsou 
držiteli takového oprávnění. 

10. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti 
práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a 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.  

11. Stavebník je povinen zajistit při provádění stavby realizaci takových technických a organizačních 
opatření, které zabrání ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování jejího okolí 
hlukem nebo vibracemi, znečištění ovzduší kouřem, prachem nebo zápachem a zamezení přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům. 

12. Stavebník zajistí, aby práce na staveništi v zastavěném území, při kterých by hluk překračoval 
hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22:00 
do 6:00 hodin, případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem 
ochrany veřejného zdraví a speciálním stavebním úřadem. 

13. Stavebník zajistí, aby pro příjezd na staveniště byly jako přístupové cesty využívány výhradně 
komunikace jejichž využití k uvedenému účelu bylo s jejich vlastníky (správci) předem 
projednané a schválené. Stavebník je povinen zajistit sjízdnost a řádnou údržbu všech jím 
využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.  

14. Při nutném zásahu do pozemních komunikací navazujících na stavbu si před zahájením takových 
prací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

15. V případě stavbou vyvolaných dopravních omezení a výluk v osobní dopravě je stavebník 
povinen nejméně 1 měsíc předem informovat dotčené obecní úřady. 

16. Z hlediska archeologických nálezů bude stavebník postupovat dle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Při stavbě bude brán zřetel na okolní zeleň. 
18. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo 

opravami v prostoru staveniště a v jeho nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí 
být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráceni. Vzniklé škody 
na majetku sousedů je stavebník povinen na své náklady odstranit nebo je plnohodnotně nahradit. 

19. Stavebník dodrží podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 dle Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických 
komunikací (dále jen "SEK") společnosti CETIN ze dne 17.06.2016 č.j. POS Li-445/16: 
1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 

platného vyjádření o existenci SEK (619117/16). 
2) Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník 

společnosti CETIN a.s. ke kontrole. 
20. Stavebník dodrží podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-

Podmokly, 405 02 Děčín dle Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném 
pásmu zařízení elektrizační soustavy (dále jen "ES") ze dne 4.7.2016 zn. 12-920500 pro umístění 
stavby a provádění stavebních a zemních prací: 
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Podmínky pro umístění stavby: 
Nejmenší vzdálenost živých částí ES od pozemních komunikací dle ČSN 73 6100 se vztahují 
k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí nebo se odstavují a parkují 
vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny včetně 
dělících pásů, krajnic a pod. 

Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech ES: 
Nadzemní vedení vysokého napětí 35kV 
Křížení a souběh cesty s nadzemním vedení VN 35 kV (VN 0574 – 35 kV přípojka pro TS RK-
0295 "České Meziříčí ZD", VN 0574 – 35 kV přípojka pro TS RK-0295 "České Meziříčí – RD 
U hřbitova", VN 0574 – 35 kV kmenová odbočka "České Meziříčí ZD" , VN 0574 – 35 kV 
přípojka pro TS RK-0334 "České Meziříčí  U VAK") musí být proveden dle ČSN EN 50 423-7 
(ČSN 33 3301 čl. 12.2.2).  
Stávající stožáry vedení vn nesmějí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích, 
nebo nepřiměřeně znesnadňovat jejich údržbu. Žádná část stožáru nesmí zasahovat do prostoru 
nad komunikací až do výšky 5,5 m. 
Venkovní vedení vn musí mít v místě křížení a souběhů zvýšenou bezpečnost. Živé části vedení 
vn (vodiče) musí být od komunikací vzdáleny minimálně 6 m. 
Stožárová transformační stanice 
Při provádění stavby v ochranném pásmu stožárové transformační stanice (stožárová 
jednosloupová transformační stanice RK-1137 "České Meziříčí – U hřbitova"), zejména 
při provádění zemních prací pro hutnění pláně pro zpevněný povrch vozovky a krajnic, příkopů, 
propustků a sjezdů, nesmí dojít k narušení stability konstrukce TS (betonového sloupu), 
k narušení základů konstrukcí a k poškození zemnící sítě transformační stanice. 
Stožár transformační stanice nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo 
nepřiměřeně znesnadňovat údržbu komunikace. Živé části transformační stanice musí být 
od komunikace vzdáleny minimálně 6 m. 
Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech 
nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku 
osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo 
znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu. 

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, 
které mohou ohrozit tato zařízení  je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, 
aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí: 
1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů 

předem, a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb s.r.o. na telefonním čísle 840 
840 840. 

2. Prokazatelné poučení všech pracovníků provádějících činnost v blízkosti, nebo v ochranném 
pásmu elektrického zařízení a jejich seznámení s polohou zařízení. 

3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých 
nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.  

4. Neprodlené ohlášení každého poškození elektrického zařízení distribuční soustavy pracovišti 
ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedenému v bodě 1. 

5. Volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla 
ČEZ Distribuční služby s.r.o.po dobu provádění činnosti i po jejím skončení.  

6. Aby stavební činností nedošlo ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí 
pod hodnoty stanovené ČSN EN 50 423-1 (ČSN 33 3301) a k narušení stability podpěrných 
bodů výše uvedeného vedení a konstrukcí TS. 

7. Aby veškerá činnost osob a mechanismů byla v souladu s ČSN 50 110-1 (PNE330000-6) – 
pracovní činnost v blízkosti elektrických zařízení a to jen po dobu nezbytně nutnou. 
Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být 
zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno (např. práce se zvedacími mechanismy, autojeřábem 
nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu VN, TS apod.). O případné vypnutí 
a zajištění pracoviště požádá minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby. 

8. Ohlášení ukončení činnosti v ochranném pásmu ES na pracoviště ČEZ Distribuční služby 
s. r. o. uvedené v bodě 1. 
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21. Stavebník dodrží podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta 
Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové jako majitele dotčené vodohospodářské infrastruktury 
(veřejného vodovodu PVC DN 150 vedoucího podél ulice Záhumenské) a jejího provozovatele – 
Královéhradecké provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 003 Hradec Králové – dle vyjádření 
č. j.: VAKHK/VHR/KS/17/0337 ze dne 06.12.2017: 
1. Budou respektována veškerá vodohospodářská zařízení, která navrhovaná polní cesta a příkop 

kříží (pozn.: orientační zákres trasy vodovodu přiložen v příloze vyjádření). U stávajícího 
vodovodu nelze snižovat jeho krytí (riziko škod např. u kalníku na PVC DN 150 vyústěného 
do čištěného příkopu). Při výkopových pracech v blízkosti vodovodu (např. při provádění 
cesty a úprav melioračního příkopu v koncovém úseku u napojení na Záhumenskou ulici) 
provádět práce v ochranném pásmu vodovodu ručně a bez použití strojních zařízení. 
Krytí vodovodu a niveleta terénu nad ním a v jeho ochranném pásmu nesmí být změněna 
bez vědomí a souhlasu Královéhradecké provozní, a. s. Detaily (např. u čištění příkopu 
přes vodovod  DN 150) budou upřesněny při vytýčení na místě stavby a bude o nich proveden 
zápis do stavebního deníku.  
Souběhy překládaného podzemního vedení (pozn.: vedení veřejného osvětlení) s vodovodem 
DN 150 je nutno řešit v odstupu min. 1,5 m. Případné křížení řešit pokud možno kolmo, uložit 
do chrániček s přesahem 1 m na obě strany a dodržet ČSN 736005.  
Svislé dopravní značení umístit mimo ochranné pásmo vodovodu, tedy v odstupu min. 1,5 m.  
V ochranném pásmu vodovodu nesmí dojít k výsadbě vzrostlé zeleně. 
Zahájení prací v ochranném pásmu vodovodu sdělit v předstihu provozovateli vodovodu 
(Královéhradecká provozní, a. s.), jejich realizaci před záhozem zkontrolovat a provést o tom 
zápis do stavebního deníku zodpovědným zástupcem provozovatele vodovodu (Bc. Petr 
Navrátil, DiS, tel.: 725 516 354 nebo pan Václav Kyral, tel.: 602 786 855). Pokud k tomu 
nedojde a místa křížení vodovodu a jeho ochranného pásma s projednávanou cestou nebo 
jejími součástmi budou upravována a zahrnuta bez kontroly a souhlasu Královéhradecké 
provozní, a. s., bude požadováno jejich dodatečné odkrytí a schválení provozovatelem 
vodovodu na náklady investora (Státní pozemkový úřad). 
V případě styku stavby s povrchovými znaky vodovodů (zákopové soupravy, poklopy 
armatur, apod.) provést kontrolu funkčnosti vodovodu před realizací i po realizaci rovněž 
se zápisem do stavebního deníku.  
Při havárii vodovodu v průběhu stavby bude bezodkladně informován provozovatel vodovodu 
(Bc. Petr Navrátil, DiS – tel.: 725 516 354 a pan Václav Kyral, tel.: 602 786 855) a oprava 
vodovodu provedena výhradně Královéhradeckou provozní, a. s., na náklady investora 
projednávané polní cesty C29. 

2. Projednávanou stavbou dojde m.j. ke styku s vodovodem společnosti Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové, a. s. (dále jen VAK HK, a. s.) a jeho odkalením. Zařízení Vak HK, a. s., musí 
zůstat včetně ochranného pásma dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., 
které je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě jeho strany, m. j. nezastavěné, neoplocené, beze 
skládek a výsadby vzrostlé zeleně. Zemní práce nad stávajícími vodohospodářskými sítěni 
a v jejich blízkosti provádět minimálně 1,5m od tohoto zařízení ručně a dbát na dodržení 
všech platných norem a předpisů. Stavební práce v ochranném pásmu vodohospodářského 
zařízení nesmí být prováděny těžkou technikou a na stavbu nad nimi a v jejich ochranném 
pásmu nesmí být použit železobeton. Povrchové znaky vodohospodářského zařízení budou 
v případě potřeby osazeny do nivelety upraveného terénu a v nezpevněných plochách 
odlážděny, popřípadě obetonovány. Veškerý majetek společnosti VAK HK, a. s., musí zůstat 
během výstavby i po jejím dokončení volně dostupný. 

3. Před zahájením výstavby si investor zajistí vytýčení vodovodního potrubí u provozovatele 
vodovodu, kterým je Královéhradecká provozní, a. s. 

4. Práce na stávajícím zařízení společnosti VAK HK, a. s., a manipulaci s ním mohou provádět 
pouze pracovníci provozovatele vodovodu a budou hrazeny z nákladů investora projednávané 
stavby. 

5. Investor stavby zajistí aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodohospodářských sítí. 
V případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti 
provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., jsou oprávněni provádět pouze zaměstnanci 
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provozovatele těchto sítí, kterým je Královéhradecká provozní, a. s. Veškeré náklady spojené 
s opravou a náhradou škody ponese investor stavby. 

6. O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní sítě, který prověří jeho 
funkčnost. 

22. Stavebník dodrží podmínky obce České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
jako vlastníka a provozovatele veřejného osvětlení dle vyjádření ze dne 19.07.2016: 
− s předstihem 15 dnů oznámí obci České Meziříčí termín zahájení stavby, 
− předloží obci České Meziříčí časový plán realizace stavebního objektu SO 431 Úprava 

veřejného osvětlení, 
− požádá s dostatečným předstihem obec České Meziříčí o dočasné odpojení dotčeného úseku 

veřejného osvětlení. 
23. Stavebník dodrží podmínky společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 

Hradec Králové, dle stanovisek č. j.: PVZ/16/18968/Do/0 ze dne 25.07.2016 a č.j.: PVZ 
/16/18341/Do/0 ze dne 26.07.2016: 
1) stavbou nebude dotčen pozemek koryta drobného vodního toku na pozemku parc. č. 6140 

v katastr. území České Meziříčí, 
2) opevnění vyústění trubního drénu bude provedeno dle TNV 75 2103 a nebude zasahovat 

do průtočného profilu toku, opevnění bude provedeno i nad vyústní drén a obetonování bude 
provedeno z betonu C 30/37, 

3) při pročištění propustků budou pročištěny i navazující úseky toku, aby byl zajištěn plynulý 
odtok, 

4) stavbou nesmí být poškozen ani znečištěn vodní tok, 
5) stavbou dotčený úsek bude po ukončení prováděných prací protokolárně předán zástupci 

správce toku – úsekový technik Blanka Nejedlíková, tel.: 602 126 917, nejedlikovab@pla.cz, 
6) provedení majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků parc. č. 6140 a parc. 
č. 6132 v katastr. území České Meziříčí. 

24. Stavebník dodrží podmínky společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno dle vyjádření "Polní cesta Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí" 
zn. 5001330323 ze dne 11.07.2016: 
− při realizaci stavby budou dodržena veškerá pravidla  stanovená pro práce  v ochranném 

pásmu plynárenských zařízení, které činí 1m na každou stranu měřeno kolmo od osy 
plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka 
materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní 
buňky atd.) umístit min. 1m od potrubí STL plynovodu a přípojek. 

− po odstranění konstrukce chodníku a vozovky v úrovni zemní pláně budou chráněny 
plynovodní přípojky a plynovody umístěné v chodníku a vozovce před mechanickým 
poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm,  

− zachovat stávající niveletu chodníku a vozovky; parkovací stání provést ze zámkové dlažby, 
− dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální 

vzdálenosti 1m, 
− pokud při rekonstrukci chodníků a komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo 

přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80cm, provést přeložku těchto 
plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou 
provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka 
plynárenského zařízení na náklady investora, 

− při vysazování stromů a okrasných dřevin dodržet od stávajícího plynárenského zařízení 
vzdálenost minimálně 2m na obě strany od osy plynovodu, 

− po odtěžení stávající konstrukce chodníků a vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícícho 
plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, 
zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění práci 
zvýšenou pozornost a opatrnost v místech odboček, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá 
nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které 
jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod 
(a tím i komunikaci). 

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:  
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1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).    

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle 
§ 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího 
souhlasu. Pří každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských 
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.  

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 800 11 33 55). 
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení 
trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem 
nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení 
a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.  

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nemůže být 
použita bezvýkopová technologie.  

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

10) Před provedením zásypu výkopu  bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.grwe-ds.cz nebo 
zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské 
zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, 
že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy 
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby 
s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány 
a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné 
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 
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14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 
ve stanovisku uvedeno jinak). 

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů, a mechanismů zabezpečit případný přejezd 
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení.  

25. Stavebník dodrží podmínky společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., Julia Fučíka 532, 517 71 
České Meziříčí, uvedené ve vyjádření ze dne 13.6.2016:  
− rekonstruovaná komunikace bude konstrukčně splňovat podmínky pro provoz těžké 

mechanizace a nákladní dopravy, 
− provoz na komunikaci nebude omezen jakoukoliv tonáží vozidel. 

26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Obce České Meziříčí, Bož. Němcové 61, 517 71 České 
Meziříčí ze dne 19.07.2016: 
− před zahájením realizace stavby požádá investor o povolení ke kácení dřevin s obvodem 

kmene větším než 80cm (stromy označené v příloze G3 Inventarizace dřevin 9, 52 a 65) 
a porostů nad 40 m2 souvislé plochy (označeny čísly 39 a 43). Ostatní kácené dřeviny 
povolení nevyžadují. 

27. Stavebník dodrží podmínky Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 
Hradec Králové (dále jen "správce silnic") zajišťující na základě zřizovací listiny výkon 
vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním 
pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, zn. SUSKHK/8830/16/PO-
MA ze dne 4.8.2016 ohledně rekonstrukce 3 ks sjezdů souvisejících se silnicemi č. III/30815 
a č. III/30818:  
− navrženými rekonstrukcemi nebude narušena ani omezena funkce odvodňovacích zařízení 

krajské silnice, nedojde ke změně odtokových poměrů komunikace, vyspádováním sjezdů 
nebo jinou technickou úpravou bude zamezeno stékání vody a nečistot z polní cesty na silnici, 

− na silniční pozemek ani do silničních odvodňovacích zařízení nesmí být zaústěny odpadní ani 
povrchové vody z přilehlých pozemků a komunikací; veškerá případná opatření proti stékání 
povrchových vod ze silnice na připojovaný pozemek zajistí svým nákladem investor, 

− výškové napojení sjezdů bude plynule navazovat na krajskou silnici, na vozovce ani krajnici 
nesmí vzniknout nerovnost; při nutnosti výškové úpravy komunikace provede vyrovnání 
nivelety investor vlastním nákladem, 

− v místech sjezdu nebudou do silničního pozemku (stavby silnice) vystupovat nad terén žádná 
zařízení, která by bránila řádné údržbě silničního tělesa; součástí rekonstrukcí sjezdů budou 
také terénní úpravy a úklid, 

− sjezdy budou provedeny v neprašné, snadno čistitelné úpravě (asfalt, beton, zámková dlažba, 
žulové kostky do betonu,...). 

− okraj původního krytu vozovky bude v místě styku s povrchem sjezdu zaříznut 
do pravidelného tvaru, spára proříznuta a zalita flexibilní zálivkou. V případě zásahu 
do vozovky se uvedením do původního stavu rozumí obnovení všech jejích konstrukčních 
vrstev v souladu s platnými TP a TKP staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR. 
U krajnic budou obnoveny konstrukční vrstvy s příčným sklonem 8%, silniční příkopy 
a vsakovací pásy budou obnoveny v původním profilu s obnovou jejich odvodňovací funkce. 

− vlastník sjezdu (výjezdu) bude zajišťovat řádnou údržbu připojení v souladu s ustanovením 
Zákona č. 13/1997 Sb., "O pozemních komunikacích", ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

− opravu závad nebo skrytých vad, zjištěných během záruční doby 36 měsíců od předání zajistí 
svým nákladem investor (definitivně nebo provizorně dle ročního období) do 10 dnů od jejich 
nahlášení, 

− po dokončení prací bude místo dotčené stavbou protokolárně předáno správci silnic, 
− správce silnic neodpovídá za případné škody na sjezdu způsobené zimní nebo letní údržbou. 

28. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
Dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov Nad Kněžnou 
č.j. KRPH-20-156/ČJ-2016-050706 ze dne 17.06.2016: 
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− dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ČSN 73 6109 Projektování polních cest, atd.), 

− na připojení na silnici č. III/30815 a III/30818 umístit směrové sloupky v červeném provedení 
(dopravní značení č. Z11g) z důvodu zamezení kolizních situací, 

− dodržet podmínky místně příslušného silničního správního úřadu a majetkového správce 
dotčených pozemních komunikací, ke kterým se bude polní cesta připojovat, 

− pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu je nutné před zahájením stavebních prací 
předložit k posouzení návrh dopravního opatření (umístění PDZ) včetně termínu 
a harmonogramu prací. 

29. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje, územního odboru Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 
516 01  Rychnov nad Kněžnou č. j.: HSHK-3655-2/2016 ze dne 15.06.2016 

30. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby 
a životního prostředí, oddělení životního prostředí, č.j. MUD 2634/2016 OVŽP/VS ze dne 
19.07.2016: 
Z hlediska odpadového hospodářství:  
Se vzniklými odpady bude nakládáno dle projektové dokumentace v souladu se zákonem 
o odpadech. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
I.   podmínky pro zásah do významného krajinného prvku ze zákona (vodní tok), kterým je kácení 
části břehových porostů podél břehu hlavního odvodňovacího zařízení: 
1. dřeviny určené ke kácení budou v terénu viditelně označeny reflexní barvou a min 15 dní 

před kácením bude toto oznámeno orgánu ochrany přírody MěÚ Dobruška, který tento 
návrh odsouhlasí, 

2. kácení bude provedeno v období vegetačního klidu (od 1.11. do 31.3.), 
3. vstupy na pozemky budou předem projednány s vlastníky, 
4. jako náhrada za pokácené dřeviny bude provedena výsadba nových dřevin dle projektové 

dokumentace, 
5. jednotlivé dřeviny budou opatřeny oporou a ochranou proti okusu, bude pravidelně 

kontrolován jejich zdravotní stav a případní uschlí jedinci budou nahrazeni novými, 
6. veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození dřevin, které mají být podél 

toku ponechány. 
II. podmínky pro zásah do krajinného rázu, kterým je realizace stavby polní cesty C29 

Za hřbitovem v katastr. území České Meziříčí: 
1. stavba polní cesty bude provedena podle předložené projektové dokumentace, 
2. úsek stavby SO 110 (od silnice č. III/30815 po zemědělský areál) bude doplněn pásem 
či skupinami dřevin, 

3. při výsadbě budou použity stejné druhy stromů či keřů jako při nové výsadbě v úseku 
stavby SO 120. 

31. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního 
prostředí, silniční hospodářství, č. j.: PDMUD 14389/2016 ze dne 20.06.2016: 
− pokud bude nutné užít silnici II. nebo III. třídy k jiným účelům než je určena, je nutné žádat 

zdejší odbor o vydání příslušného povolení dle ust. § 25 zákona o pozemních komunikacích 
(zvláštní užívání pro uložení inženýrských sítí, provádění stavebních prací apod.). 

32. V dostatečném časovém předstihu před realizací trvalého dopravního značení (alespoň 30 dnů, 
v případě stanovení formou opatření obecné povahy min. 60 dní) bude požádán Městský úřad 
Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí o stanovení místní úpravy provozu 
na rekonstruované komunikaci. Žádost bude doplněna písemným vyjádřením příslušného 
okresního orgánu policie (Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou), s návrhem umístění 
dopravního značení nebo zařízení v grafické podobě. Doklady o stanovení místní úpravy provozu 
budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby.   

33. 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. 
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34. Výrobky použité pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

35. 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. 

36. Technologické postupy stanovené výrobci materiálů a stavebních prvků budou prováděny 
osobami k tomu oprávněnými. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží jejich 
oprávnění a prohlášení o dodržení technologických postupů stanovených výrobci a interních 
technologických postupů platných v organizaci zhotovitele díla. 

37. 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. 

38. 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. 
39. Speciální stavební úřad dle § 115 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 

stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.   
40. Po dokončení stavby požádá stavebník ve smyslu § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas 

dle § 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 této vyhlášky a doloží ji náležitostmi dle části B přílohy č. 12. V žádosti 
stavebník uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání 
kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a její realizace vyvolá změnu hranic 
pozemků stavebník zajistí geometrický plán. 

41. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude speciálním stavebním úřadem vykonána závěrečná 
kontrolní prohlídka stavby a nejpozději při jejím konání stavebník předloží: 
a) stavební povolení, na jehož základě bylo provedení  stavby povoleno a realizováno, 

s vyznačením data nabytí právní moci, 
b) dokumentaci skutečného provedení stavby, to jest projektovou dokumentaci ověřenou 

stavebním úřadem ve stavebním řízení s výkresy doplněnými o změny, ke kterým došlo 
během provádění stavby, s jejich popisem a zdůvodněním, 

c) doklady o provedení vytýčení prostorové polohy stavby (komunikace) oprávněným subjektem 
před její realizací, 

d) doklady prokazující provedení vytýčení tras technické infrastruktury v prostoru dotčeném 
stavbou před zahájením stavebních (zemních) prací, zápisy o provedených kontrolách 
dotčených sítí před jejich zakrytím (záhozem) majiteli nebo správci příp. čestné prohlášení 
zhotovitele díla, že při jeho realizaci (zemních pracích) nedošlo k dotčení (obnažení) 
podzemních vedení inženýrských sítí, 

e) oznámení záměru stavebníka archeologické organizaci, případně doklad o provedení 
archeologického dozoru při provádění zemních prací, 

f) prohlášení zodpovědného projektanta o únosnosti navržené skladby komunikace s uvedením 
konkrétních hodnot, 

g) doklady o provedení a výsledcích zkoušek hutnění podkladních vrstev komunikací, 
h) doklady o uložení odpadního materiálu ze stavebních prací na řízené skládce v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a způsobu naložení s vytěženým 
přebytečným materiálem (zeminou) ze zemních prací, 

i) zaměření skutečného provedení stavby – komunikací (dokumentace geodetické části 
skutečného provedení stavby) a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí 
a její realizace vyvolá změnu hranic pozemků  rovněž geometrický plán, 

j) v případě, že byly pro provedení stavby využívány i jiné pozemky než ty, na kterých je stavba 
umístěna (dočasný zábor), pak doklady o předání pozemků dotčených dočasným záborem 
jejich vlastníkům; jestliže jiné pozemky stavbou využívány nebyly, pak čestné prohlášení 
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stavebníka o nevyužívání pro realizaci stavby jiných než ve stavebním povolení uvedených 
pozemků; 

k) doklady prokazující shodu vlastností a splnění podmínek technických požadavků na výrobky 
pro stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

l) název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele, vybraného na základě výběrového řízení, 
k provádění předmětné činnosti, 

m) oprávnění stavebního podnikatele k montáži stavebních prvků, provádění konstrukcí 
a  technologických postupů pokud je takových oprávnění k jejich montáži nebo provádění, 
na základě podmínek výrobců nebo zvláštních předpisů, třeba; popř. čestné prohlášení 
stavebního podnikatele, že montáž stavebních prvků, provádění konstrukcí a technologických 
postupů, k nimž by bylo třeba zvláštních oprávnění, na základě podmínek výrobců nebo 
zvláštních předpisů, nebyly při realizaci stavby prováděny, 

n) stavební deník (k nahlédnutí), 
o) při provádění stavby stavebním podnikatelem zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi 

zhotovitelem a objednatelem, 
p) čestné prohlášení stavebního podnikatele (zhotovitele díla), realizujícího stavbu, o: 

− provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
případně s jakými odchylkami a změnami (dle dokumentace skutečného provedení), 

− dodržování  podmínek stavebního povolení během provádění stavby, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a technických zařízeních; zabezpečení ochrany veřejných zájmů, 
především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní 
ochrany; provedení takových opatření při provádění stavby, díky nimž při její realizaci 
nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby 
znečišťováním vzduší, hlukem, vibracemi nebo zamezení přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, 

− dodržení ustanovení obsažených v příslušných technických normách (zejména ustanovení 
ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 

− použití pro realizaci díla pouze takových výrobků, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu její předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, 
bezpečnost při jejím udržování a užívání včetně užívání bezbariérového, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (podm. dle § 156 SZ), 

− dodržení návrhových parametrů zatížení vozovky komunikace s uvedením konkrétních 
hodnot, 

− dodržení technologických postupů stanovených výrobci materiálů a stavebních prvků, 
použitých pro realizaci stavby, jakož i interních technologických postupů platných 
v organizaci zhotovitele a jejich provádění pouze osobami k tomu oprávněnými, 

q) závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby (Krajské ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou; Hasičský 
záchranný sbor, územní odbor Rychnov nad Kněžnou), 

r) další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení, např. stanovení přechodné příp. 
trvalé úpravy provozu na stavbou dotčených pozemních komunikacích v souvislosti s realizací 
stavby, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací pro uložení inženýrských sítí 
do tělesa komunikace a pro provádění stavebních prací, rozhodnutí o povolení sjezdu apod. 

42. Stavba musí být zahájena nejpozději do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 
43. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019.  
 
Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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O dů v o d n ě n í  
 
Dne 17.05.2017 obdržel speciální stavební úřad žádost stavebníka, kterým je Státní pozemkový úřad, 
IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, 
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Polní cesta 
C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí“, na pozemcích parc. č. 475/1 (ostatní plocha), parc. č. 5137 
(ostatní plocha), parc. č. 5234 (ostatní plocha), parc. č. 6130 (ostatní plocha), parc. č. 6131/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 6132 (vodní plocha), parc. č. 6133 (ostatní plocha), parc. č. 6139 (ostatní plocha), 
parc. č. 6140 (vodní plocha), parc. č. 6141 (vodní plocha), parc. č. 6142 (vodní plocha), parc. č. 6143 
(ostatní plocha), parc. č. 6153 (ostatní plocha), parc. č. 748/2 (ostatní plocha) a parc. č. 1285/5 (ostatní 
plocha), vše v katastr. území České Meziříčí 

Dnem podání předmětné žádosti bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení. 

Předložená žádost o stavební povolení byla v souladu s ust. § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen "Vyhlášky"), podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové 
náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 Vyhlášky. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B 
přílohy č. 9 Vyhlášky a dále byly předloženy podklady dle ust. § 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. 
 
Spolu s žádostí o stavební povolení byly předloženy následující doklady: 
o Seznam parcel sousedních vůči záboru stavby „Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České 

Meziříčí“, 
o Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a. s. k existenci komunikačního vedení a zařízení 

v majetku SŽDC s. o. – divize TÚDC zn.: 4487/2016-0 ze dne 09.03.2016 
o Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 

elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., 
č. j.: 553402/16 ze dne 08.03.2016 

o Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. (dále jen SEK) pro stavbu: „Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České 
Meziříčí“ k územnímu a stavebnímu řízení č. j.: POS Li-445/16 ze dne 17.06.2016 

o Vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiotelekomunikace, a. s. 
zn.: UPTS/OS/134669/2016 ze dne 15.04.2016 

o Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: 
Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí zn.: 0100538404 ze dne 08.03.216 

o Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k projektové dokumentaci pro stavební povolení 
zn.: 12-920500 ze dne 04.07.2016 

o souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., s umístěním stavby a s prováděním činností 
v ochranném pásmu zařízení ES zn.: 12-920500 ze dne 04.07.2016 

o Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci: Polní 
cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí zn.: 0200420448 ze dne 08.03.2016 

o Vyjádření o existenci veřejného vodovodu České Meziříčí provozovatele – společnosti 
Královéhradecká provozní, a. s., se sídlem v Hradci Králové, zn.: 382/TD-16 ze dne 09.03.2016 

o Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 
Hradec Králové a Královéhradecké provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 003 Hradec Králové 
č. j.: VAKHK/VHR/KS/17/0337 ze dne 06.12.2017 

o Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, ve věci: „Polní cesta C29 
Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí“, sp. zn. 50579/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 07.04.2016 

o Vyjádření obce České Meziříčí k existenci inženýrských sítí v jejím vlastnictví nebo správě 
v zájmovém území dotčeném stavbou: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí 
zn.: 84/2016 ze dne 11.03.2016 

o Vyjádření obce České Meziříčí ke stavbě: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí 
ze dne 19.07.2016 
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o Vyjádření k existenci sítí, objektů a zařízení ve správě společnosti Povodí Labe, s. p., v zájmovém 
území stavby: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí č. j.: PVZ/16/7798/Hv/O 
ze dne 13.04.2016 

o Stanovisko společnosti Povodí Labe, s. p., jako správce povodí ke stavbě: Polní cesta C29 
Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí, č. j.: PVZ/16/18968/Do/O ze dne 25.07.2016 

o Vyjádření společnosti Povodí Labe, s. p., k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení 
na akci: „Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí“ č. j.: PVZ/16/18341/Do/O ze dne 
26.07.2016 

o Stanovisko společnosti RWE GasNet, s. r. o., k existenci plynárenského zařízení v zájmovém 
území dotčeném stavbou: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí zn.: 5001267449 
ze dne 08.03.2016 

o Stanovisko společnosti RWE GasNet, s. r. o., k projektové dokumentaci stavby: Polní cesta C29 
Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí z pohledu dotyku na plynárenská zařízení, zn.: 5001330323 
ze dne 11.07.2016 

o Vyjádření společnosti Tereos TTD, a. s., o existenci inženýrských sítí v jejím majetku 
v zájmovém území dotčeném stavbou: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí ze dne 
15.03.2016 

o Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě 
technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. zn.: E06994/16 ze dne 
08.03.2016 

o Vyjádření k existenci technického zařízení v majetku společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., 
v zájmovém území dotčeném stavbou: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí, 
evid. č.: 0000041118 ze dne 25.04.2016 

o Vyjádření k existenci stávajících zařízení (inženýrských sítí) v majetku společnosti ZEMSPOL 
České Meziříčí, a. s., ze dne 18.05.2016 

o Vyjádření společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a. s., ke stavebnímu řízení týkajícího se 
rekonstrukce polní cesty C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí ze dne 13.06.2016 

o Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
– Plačice zn.: SUSKHK/8830/16/PO-MA ze dne 04.08.2016 

o Vyjádření Městského úřadu Opočno, odboru výstavby, č. j.: MUO 550/2017/OV/DŠ ze dne 
04.04.2017 

o Vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, silniční 
hospodářství, č. j.: PDMUD 14389/2017, spis. zn.: MUD 2781/2016 OVŽP/LL ze dne 20.06.2016 

o Stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu 
Rychnov nad Kněžnou č. j.: KRPH-20-156/ČJ-2016-050706 ze dne 17.06. 2016 

o Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení 
životního prostředí č. j.: MUD 2634/2016 OVŽP/VS ze dne 19. 07. 2016 

o Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru 
Rychnov nad Kněžnou č. j.: HSHK-3655-2/2016 ze dne 15.06. 2016 

o Smlouva č. 2/2017 mezi žadatelem a obcí České Meziříčí o udělení souhlasu k provedení stavby: 
Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí ze dne 01.03.2017 

o Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7DHM170106 mezi Povodím Labe, 
s. p., Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí jako budoucím povinným 
z věcného břemene a obcí České Meziříčí, Boženy němcové 61, 517 71 České Meziříčí, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene, ohledně pozemků parc. č. 6132 a 6140 v katastr. 
území České Meziříčí ze dne 30.06.2017 

o zápis z jednání ve věci stavby: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí konaného dne 
27.04.2016 

o zápis z jednání ve věci stavby: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí konaného dne 
08.06.2016 

 
Stavebníkem předložená projektová dokumentace stavby byla vypracována společností 
Transconsult s. r. o., IČ: 474 55 292, se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, v květnu 2016 
odpovědným projektantem Ing. Jiřím Shejbalem, autorizovaným inženýrem pro městské inženýrství 
a dopravní stavby, ČKAIT 0600705, jako osobou oprávněnou k výkonu činnosti ve smyslu ust. § 158 
stavebního zákona. 
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Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového 
řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude speciálnímu stavebnímu úřadu oznámeno 
před zahájením stavebních prací. 
 
Vlastnictví stavbou dotčených pozemků parc. č. 475/1 (ostatní plocha), parc. č. 748/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 1285/5 (ostatní plocha), parc. č. 5137 (ostatní plocha), parc. č. 5234 (ostatní plocha), parc. 
č. 6130 (ostatní plocha), parc. č. 6131/1 (ostatní plocha), parc. č. 6132 (vodní plocha), parc. č. 6133 
(ostatní plocha), parc. č. 6139 (ostatní plocha), parc. č. 6140 (vodní plocha), parc. č. 6141 (vodní 
plocha), parc. č. 6142 (vodní plocha), parc. č. 6143 (ostatní plocha) a parc. č. 6153 (ostatní plocha), 
vše v katastr. území České Meziříčí bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. 
Právo umístit a provést stavbu na pozemcích  parc. č. 5137 (ostatní plocha), parc. č. 5234 (ostatní 
plocha), parc. č. 6130 (ostatní plocha), parc. č. 6133 (ostatní plocha), parc. č. 6139 (ostatní plocha), 
parc. č. 6143 (ostatní plocha), parc. č. 6153 (ostatní plocha) a parc. č. 1285/5 (ostatní plocha) v katastr. 
území České Meziříčí ve vlastnictví obce České Meziříčí stavebník prokázal smlouvou č. 2/2017 
o udělení souhlasu k provedení stavby: Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí  ze dne 
01.03.2017. 
Splnění podmínek souhlasu s provedením stavby na pozemcích parc. č. 6132 (vodní plocha) a parc. 
č. 6140 (vodní plocha) v katastr. území České Meziříčí v majetku státu, k nimž vykonává právo 
vlastníka Povodí Labe, státní podnik, Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 
prokázal stavebník smlouvou o majetkoprávním vypořádání (Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene číslo 7DHM170106) ze dne 30.06.2017. 
Stavbou jsou rovněž dotčeny pozemky parc. č. 475/1 (ostatní plocha), parc. č. 748/2 (ostatní plocha) 
a parc. č. 6131/1 (ostatní plocha) v katastr. území České Meziříčí v majetku Královéhradeckého kraje, 
k nimž vykonává právo vlastníka Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice. V rámci uvedené stavby dojde na uvedených 
pozemcích pouze k úpravám stávajících sjezdů. Nedojde k nové výstavbě součástí nebo příslušenství 
uvedené stavby. Není proto v tomto případě třeba uzavření smlouvy o právu provést stavbu na těchto 
pozemcích. 
 
Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků stavebního řízení. 
Dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu to je žadatel a osoby, na které se pro společenství práv 
nebo povinností s žadatelem musí rozhodnutí správního orgánu vztahovat a dle ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona stavebník, kterým v daném případě je: 
o Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 

Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, 
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 

Dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona je účastníkem řízení rovněž vlastník pozemku, na kterém 
má být stavba prováděna, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo k pozemku 
prováděním stavby přímo dotčeno. V daném případě jimi jsou:  
o Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 

Předměstí, 50003 Hradec Králové 
o Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové – Plačice pověřená na základě zřizovací listiny výkonem vlastnických práv 
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 

o Obec České Meziříčí, IČ: 002 74 810, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí. 

Dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení osoby, které mohou být ve svých právech 
nebo povinnostech rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeny. V daném případě se jedná o: 
o RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupený 

GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
o ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
o Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 

Praha 3 – Žižkov 
o Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČ: 481 72 898, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec 

Králové 
o Královéhradecká provozní, a.s., IČ: 274 61 211, Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 

Hradec Králové 
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Dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona jsou účastníky řízení též vlastníci sousedních pozemků nebo 
staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno, identifikovaní 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se o vlastníky pozemků parc. 
č. : 746, 829/5, 1271/29, 1372, 1385/2, 1388/6, 1406, 1407, 1408/1, 1408/2, 1410, 1414/1, 1415, 
1419/1, 1419/3, 1423/1, 1423/3, 1430/1, 1430/2, 1430/3, 1430/4, 1460/1, 1460/7, 1470/1, 1470/3, 
5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5015, 5017, 5019, 5020, 5021, 
5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5039, 5044, 5047, 
5095, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5106, 5107, 5108, 5109/1, 5109/2, 5109/3, 5109/4, 5109/5, 5110, 
5112, 5171, 5182, 5183, 5184, 5186/6, 5200, 5259, 5261, 5262/1, 5262/2, 5287, 5329, 5400, 5439, 
5465, 5472, 5474, 5475, 5476, 5477, 5479,  5478, 5563, 5565, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5580, 
5582, 5583, 5584, 5585, 5588, 5589, 5590, 5592, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 6149 vše 
v katastr. území České Meziříčí. 
 
 V řízení se nevyskytl nikdo kdo by dle § 28 odst. 1 správního řádu tvrdil, že je účastníkem řízení. 
 
Do okruhu dotčených orgánů státní správy speciální stavební úřad zahrnul: 
o Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově 

nad Kněžnou hájící zájmy z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu  
o ČR – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, 

hájící zájmy na úseku požární ochrany 
o Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, hájící 

zájmy na úseku ochrany životního prostředí 
 
Stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy byla kladná, tedy souhlasná 
s navrhovaným provedením stavby a byla vázána na splnění konkrétních podmínek. Podmínky 
dotčených orgánů obsažené v předložených stanoviscích byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.  
 
Podmínky správců a provozovatelů inženýrských sítí obsažené ve výše uvedených vyjádřeních, 
sděleních a stanoviscích byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.  
 
Při posuzování vlivu stavby na životní prostředí vycházel speciální stavební úřad z těchto závazných 
stanovisek: 
o Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení 

životního prostředí, č. j.: MUD 2634/2016 OVŽP/VS ze dne 19.07.2016 (souhlasné ZS k zásahu 
do významného krajinného prvku ze zákona (vodní tok), kterým má být kácení břehových porostů 
podél břehu hlavního odvodňovacího zařízení na pozemku parc. č. 6141 a 6142 v k. ú. České 
Meziříčí a realizace stavby polní cesty C29 Za hřbitovem v katastr. území České Meziříčí 
a souhlasné ZS k zásahu do krajinného rázu, kterým má být realizace stavby polní cesty C29 
Za hřbitovem v katastr. území České Meziříčí) 

 
Dle vyjádření Městského úřadu Opočno, odboru výstavby, jako obecného stavebního úřadu 
příslušného dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, č. j.: MUO 550/2017/OV/DŠ ze dne 
04.04.2017 je navržený záměr stavby v souladu s cíli a záměry územního plánování a souhlasí 
s vydáním stavebního povolení k provedení záměru příslušným speciálním stavebním úřadem. 
 
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu dle ust. § 144 odst. 1 správního řádu jako zvlášť 
rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení a veřejnou vyhláškou ze dne 25.08.2017 č. j.: PDMUD 
20246/2017 oznámil zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry 
staveniště a stavebníkem předložená žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění, upustil dle 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 25.09.2017. V této lhůtě nebyly 
uplatněny žádné námitky účastníků řízení ani nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy. 
 
Speciální stavební úřad oznámením ze dne 25.08.2017 č.j.: PDMUD 20246/2017 uvědomil účastníky 
řízení dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí 
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ve věci stavby a určil lhůtu 3 dnů ode dne 25.09.2017 ve které se účastníci řízení mohli seznámit 
s kompletním spisem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.   
 
Při rozhodování o vydání povolení k realizaci stavebního záměru v rozsahu předloženém stavebníkem 
si speciální stavební úřad vyžádal sdělení Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního 
prostředí, oddělení životního prostředí – vodoprávního úřadu, ve věci povolení realizace stavebního 
objektu SO 380 – Úprava melioračního příkopu v rámci předmětné stavby. Dle sdělení vodoprávního 
úřadu č. j.: MUD 2634/2016 OVŽP/VS – dodatek ze dne 05.12.2017 se v případě uvedeného 
stavebního objektu nejedná o vodohospodářskou stavbu a k jeho realizaci povolení vodoprávního 
úřadu není nutné. 
 
Dne  04.04.2017 vydal Městský úřad Opočno, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad vyjádření 
dle § 15 stavebního zákona k záměru „Polní cesta C29 Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí“ 
č. j.: MUO 550/2017/OV/DŠ. V něm uvedl, že stavební objekt SO 431 Úprava veřejného osvětlení 
bude vyžadovat samostatné územní rozhodnutí nebo územní souhlas s tím, že příslušným stavebním 
úřadem k jeho vydání je Městský úřad Opočno, odbor výstavby. 
Vyjádřením k úpravě veřejného osvětlení v Českém Meziříčí, jako součástí záměru „Polní cesta C29 
Za hřbitovem v k. ú. České Meziříčí“ č. j.: MUO 2756/2017/OV/DŠ ze dne 11.12.2017 sdělil, 
že po seznámení se s rozsahem úpravy veřejného osvětlení, spočívající v přemístění světelného místa 
o cca 0,85 m a s tím související úpravu trasy napájecího kabelového vedení, nebude tento stavební 
objekt (SO 431) podléhat územnímu rozhodnutí ani územnímu souhlasu a Městský úřad Opočno, 
odbor výstavby, nepovede ve věci stavební řízení ani nebude vyžadovat ohlášení stavebního záměru. 
 
Speciální stavební úřad posuzoval žádost stavebníka, doloženou projektovou dokumentací 
pro stavební povolení a dalšími listinnými doklady k žádosti přiloženými nebo v rámci řízení 
opatřenými, zejména z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona.  
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 § 156 stavebního zákona, 
zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
Ověřil, 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, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 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, 
ustanoveními správního řádu a dalších zákonných předpisů. 
 
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení 
a provedení stavby v rozsahu žádosti stavebníka a jejích příloh, rozhodl způsobem uvedeným 
ve výroku. 
 

P o u č e n í  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle § 81 a násl. správního řádu odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho 
doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
v Hradci Králové, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, podáním učiněným 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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí splňovat náležitosti 
dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 
v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
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rozhodnutí nebo nařízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník řízení dostal po jednom. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Dobruška na náklady podatele. 
 
 
Účastníci řízení: 
 
–   dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
–   dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona  

 (žadatel a osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí rozhodnutí 
správního orgánu vztahovat; stavebník) 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 
3, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, 
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 
–   dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu  

(osoby, které mohou být ve svých právech nebo povinnostech rozhodnutím správního orgánu přímo 
dotčeny) 

RWE GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupený 
GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

– Žižkov 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČ: 481 72 898, Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec 

Králové 
Královéhradecká provozní, a.s., IČ: 274 61 211, Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 

Hradec Králové 
 
–   dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona 

(osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech; vlastník 
pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické 
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno )  

Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, pověřená výkonem 
vlastnických práv: Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996, Kutnohorská 59/23, 
500 04 Hradec Králové – Plačice 

Obec České Meziříčí, IČ: 002 74 810, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
 
–   dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) stavebního zákona 

(osoby, které mohou být ve svých právech nebo povinnostech rozhodnutím správního orgánu přímo 
dotčeny; vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být 
prováděním stavby přímo dotčeno, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí) 

pozemky parc. č. : 746, 829/5, 1271/29, 1372, 1385/2, 1388/6, 1406, 1407, 1408/1, 1408/2, 1410, 
1414/1, 1415, 1419/1, 1419/3, 1423/1, 1423/3, 1430/1, 1430/2, 1430/3, 1430/4, 1460/1, 1460/7, 
1470/1, 1470/3, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 5015, 5017, 
5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 
5039, 5044, 5047, 5095, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5106, 5107, 5108, 5109/1, 5109/2, 5109/3, 
5109/4, 5109/5, 5110, 5112, 5171, 5182, 5183, 5184, 5186/6, 5200, 5259, 5261, 5262/1, 5262/2, 5287, 
5329, 5400, 5439, 5465, 5472, 5474, 5475, 5476, 5477, 5479,  5478, 5563, 5565, 5574, 5575, 5577, 
5578, 5579, 5580, 5582, 5583, 5584, 5585, 5588, 5589, 5590, 5592, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 
5645, 6149 vše v katastr. území České Meziříčí (příp. další dotčené pozemky) 
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Příloha pro stavebníka: 
ověřená projektová dokumentace stavby a štítek Stavba povolena (budou zaslány po nabytí právní 
moci rozhodnutí) 
 

(otisk úředního razítka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Ing.František Siegl 
referent odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství 
                               Městského úřadu Dobruška 
 
 
Vydání stavebního povolení je, s ohledem na povahu stavebníka (Státní pozemkový úřad) dle položky 
č. 18 Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
pro stavby pozemních komunikací realizovaných státem od správního poplatku osvobozeno. 
 
 
 
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.  
Žádáme dotčené úřady o vyvěšení a zveřejnění rozhodnutí na úřední desce a po jeho sejmutí z úřední 
desky o neprodlené vrácení s potvrzením o vyvěšení a sejmutí dokumentu (viz. níže), zpět zdejšímu 
úřadu (Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí).  
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
Datum vyvěšení:…………………………….             Datum sejmutí:…………………………………. 
 
 
……………………………………………......              ……………………………………………........... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:        Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení: 
Razítko:                     Razítko: 
 
 
 
 
Obdrží: 
 

jednotlivě  
–  poštou doporučeně na doručenku: 

 –   účastníci řízení 
(dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) stavebního zákona ): 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, 
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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–  datovou schránkou: 
–   dotčené orgány (správní orgány dle § 149 odst. 1 správního řádu): 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově 
nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID DS: urnai6d 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, 
Na Spravedlnosti 2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, ID DS: yvfab6e 

 –   na vědomí: 
Městský úřad Opočno, odbor výstavby, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IDS: kekbcaa 

 –   úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  
Obecní úřad České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí, IDS: 2s6be2w 

–  osobně: 
–   dotčené orgány (správní orgány dle § 149 odst. 1 správního řádu): 

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí – zde 
–   úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška – zde 
 

veřejnou vyhláškou dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu 
–   účastníci řízení 
     –  dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona: 

Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 
Hradec Králové 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím 
majetkového správce: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 
Hradec Králové – Plačice 

Obec České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, zastoupený společností 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 

Králové 
–  dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením 

pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 
pozemky parc. č. : 746, 829/5, 1271/29, 1372, 1385/2, 1388/6, 1406, 1407, 1408/1, 1408/2, 
1410, 1414/1, 1415, 1419/1, 1419/3, 1423/1, 1423/3, 1430/1, 1430/2, 1430/3, 1430/4, 1460/1, 
1460/7, 1470/1, 1470/3, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5013, 5014, 
5015, 5017, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 
5034, 5035, 5036, 5039, 5044, 5047, 5095, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5106, 5107, 5108, 
5109/1, 5109/2, 5109/3, 5109/4, 5109/5, 5110, 5112, 5171, 5182, 5183, 5184, 5186/6, 5200, 
5259, 5261, 5262/1, 5262/2, 5287, 5329, 5400, 5439, 5465, 5472, 5474, 5475, 5476, 5477, 
5479,  5478, 5563, 5565, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5580, 5582, 5583, 5584, 5585, 5588, 
5589, 5590, 5592, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645, 6149 vše v katastr. území České 
Meziříčí (příp. další dotčené pozemky) 
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