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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 
 

O Z N Á M E N Í  
O ZAHÁJENÍ  SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO    

A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  
 
 

Dne 5.2.2021 podal stavebník, společnost Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého nám. 
1, 294 41 Dobrovice,  zastoupené na základě plné moci společností  AA-CONSULT CZ, 
spol. s r.o., IČ: 27198871, Za Školou 660, 507 43 Sobotka, žádost o vydání společného 
povolení pro záměr: „Vertikální krystalizátory“, umístěné na pozemku: pozemek  parc.č. 
177/1 v k.ú. České Meziříčí, u jižní obvodové zdi výrobní budovy u čp. 277 v Českém 
Meziříčí, umístěné na pozemku parc.č. 177/1 v k.ú. České Meziříčí. Účelem stavby je 
zlepšení technologického procesu výroby cukru z cukrové řepy. 
 
Projektová dokumentace řeší instalaci venkovního technologického zařízení – 2 ks chladících 
vertikálních krystalizátorů, o objemu 325 m³ (každý zásobník) a související instalaci čerpadla 
ochlazené cukroviny zpět do stávajících krystalizátorů, instalaci cirkulačního čerpadla pro 
chladící vodu, vč. připojení na veškerá potřebná média. Půdorysná plochy k umístění 
vertikálních krystalizátorů 15,392 x 6,880 m, výška nádrží 17, 670 m, na pozemku parc. č. 
177/1 v k. ú. České Meziříčí. Mezi stávající varostroje a odstředivky budou vloženy vertikální 
chladící krystalizátory pro vyzrávání a chlazení zadinové cukroviny. 
Cukroviny se ze stávajících krystalizátorů bude čerpat do 2 nových chladících vertikálních 
krystalizátorů. Cílem je dosáhnout nejnižší teploty cukroviny v lince okolo 50 °C. Z konce 
chladící linky se bude cukrovina opět čerpat do stávajících krystalizátorů a následně do 
odstředivek. Součástí technologie je veškeré potřebné zařízení pro regulaci teploty chladící 
vody (cirkulační čerpadla, armatury). 
Chladící linka, vertikální krystalizátory, bude vybavena zařízením umožňujícím vyprázdnění 
na konci kampaně. Veškeré potrubí, čerpadla budou vybavena vstupy páry pro čištění a výstupy 
pro likvidaci zbytků po parním čištění. 
Veškeré potrubí a zařízení bude zabezpečeno proti mrazu v průběhu kampaně. 
V pokampaňovém období bude celé zabezpečeno proti poškození mrazem. 
 
 
 



 2 

Konstrukční systém: 
Tělesa vertikálních krystalizátorů tvoří ocelové válcové nádrže s rovným dnem, které budou 
umístěné na betonových soklech v úkapových vanách – výška 17,67 m, průměr nádrže 5,27. 
Nosná konstrukci pod dvě tělesa vertikálních krystalizátorů- válcové nádoby průměru 5270 - je 
navržená samostatně pod každý aparát jako monolitická železobetonová deska z betonu 
C25/30, osmiúhelníkového tvaru, podporovaná skupinou železobetonových pilot, které 
přenášejí zatížení do únosného skalního podloží. 
Nosné desky, které roznášejí zatížení na jednotlivé piloty, budou vyztužené armokoši z vázané 
betonářské výztuže B500B. 
Nad těmito deskami je uvažovaná železobetonová vana s obvodovým soklem, navržená z 
monolitického železobetonu C25/30, vyztužená sítěmi KARI. V přední podélné části vany, kde 
bude kotvené silniční svodidlo, bude obvodový solk jímky založený na betonovém pasu, 
konstrukčně vyztuženém vázanou betonářskou výztuží. 
Piloty budou vetknuty do slínovcového podloží. Nesourodé navážky a zvodnělé sedimenty je 
nutno propažit, ve slínovcích bude vrtáno bez pažení. Po osazení armokoše bude pilota 
vyčerpána a zabetonována. 
Pilotovací rovina - provádění pilot je uvažováno na upraveném terénu v úrovni - 0,65 m. Piloty 
budou přebetonovány o cca 100 mm. Po provedení podkladních betonů bude znečistěný beton 
odbourán. Před zahájením vrtných prací bude staveniště převzato s vyznačením všech 
inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. 
Hloubkové základy - jsou uvažované vrtané piloty z betonu C20/25, vyztužené armokoši z 
vázané betonářské výztuže, která bude z hlav pilot přečnívat do roznášejí desky, bude pak 
provázaná s její výztuž. 
Dolní části vrtaných pilot budou zapuštěné do skalního podloží, kde se dle geologického 
posudku nacházejí navětralé slínovce. 
Před betonáží základů a úkapové vany bude provedeno uzemnění a vodivé propojení s výztuží 
pilot a stávajícím uzemněním HVB. 
Ocelová obslužná plošina nad tělesy vertikálních krystalizátorů je navržená z typových 
ocelových válcovaných profilů, podlahy z pozinkovaných pororoštů. Komunikačně bude 
ocelovým schodištěm propojená s podlažím +16,500 v přilehlé budově varny – čp. 277 
v Českém Meziříčí. Volné kraje obslužné plošiny budou doplněné trubkovým zábradlím a 
okopným plechem. 
 
Budou využity stávající kapacity inženýrských sítí. 
 
V blízkosti vertikálních krystalizátorů je vnitrozávodní komunikace s pohybem různých typů 
vozidel. Pro zamezení náhodné kolize budou na rozích úkapové vany směrem k vozovce 
umístěny 2x2 ks silničních betonových svodidel typu New Jersey výšky 1,20 m s označením 
dopravními značkami Z3 “směrová tabule“ upozorňujícími na směr objíždění. 
 
 

Uvedeným dnem podání žádosti  bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94j 
zákona č.183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších platných předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
 
Žádost  o vydání společného povolení byla doložena projektovou dokumentací pro společné 
povolení, vypracovanou společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., autorizovanou Ing. 
Miroslavem Macounem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, ČKAIT 0601611. 
Dokladová část obsahuje závazná stanoviska dotčených orgánů. 
Městský úřad Opočno, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 
písm. d) stavebního zákona, s působností podle § 13 odst. 7 stavebního zákona, oznamuje podle 
§ 94m odst. 1   stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního  řízení s velkým 
počtem účastníků řízení. V případě řízení s velkým počtem účastníků řízení stavební úřad 
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doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. 
a) až d)  a dotčeným orgánům jednotlivě doručením tohoto oznámení doporučeně do vlastních 
rukou na doručenku nebo do datových schránek. Účastníci řízení podle §94k písm. e) se 
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
stavebního záměru. V souladu s ustanovením §94m odst. 1 stavebního zákona,  oznamuje, že 
k projednání žádosti se uskuteční ústní jednání s ohledáním na místě dne  
 
 

29. června 2021 (úterý) v 9:00 hod 
se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

  
 
 
Stavební úřad zároveň, v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona,  upozorňuje  dotčené 
orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při 
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.  
 

Poučení účastníků řízení o podmínkách pro uplatňování námitek a dotčených orgánů o 
podmínkách uplatňování závazných stanovisek, ve smyslu § 94n stavebního zákona: 

 
Městský úřad v Opočně, odbor výstavby současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona 
č. 500/2004, správní řád, v platném znění, dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky 
účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude 
v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou 
v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu v Opočně 
odboru výstavy. Jedná se o lhůtu pro seznámení se se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, 
nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami 
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.  
 
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat  podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona,  musí být uplatněna nejpozději ve shora určené lhůtě,  jinak se k nim nepřihlíží. 
Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději  při veřejném  ústním jednání, jinak se 
k nim nepřihlíží.  
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu  provádění a užívání stavebního 
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud  jimi může  být přímo dotčeno jeho 
vlastnické  nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.  
Obec uplatňuje ve společném  územním a stavebním řízení námitky k ochraně  zájmů obce a 
zájmů občanů obce. 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných 
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková 
námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní  povahy si stavební 
úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence  nebo 
rozsahu  vlastnických  nebo jiných věcných práv. 
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Poučení účastníků řízení o právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění: 
 

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

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

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

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

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

 vyjádřit  v řízení své  stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 
 před vydáním rozhodnutí  ve věci  vyjádřit se  k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního 

řádu) 
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 
 činit si výpisy a právo  na to, aby správní orgán  pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 

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

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

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

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

 
        Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru výstavby  Městského úřadu Opočno, 
nejlépe v  PO,ST  8,00 – 17,00 hod., nebo v ÚT, ČT, PÁ  8,00 – 14,30 hod. po předchozí 
telefonické dohodě, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  
 
Příloha: 
Speciální situační mapa 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Stanislava Hejnová DiS. 
                                                                                                     ved. odboru výstavby 
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Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 94k písm. e) stavebního 
zákona, to jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k níže uvedeným 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
společným povolením přímo dotčeno. Tyto osoby se v oznámení o zahájení řízení a 
v dalších úkonech řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v KN dotčených vlivem záměru: 
 
Pozemky parc.č.: 77/1, 115/1, 114, 95/4, 96, 95/3, 115/2, 112, 110/3, 113/1, 122, 175/3, 175/2, 
175/1, 176, 176/1, 166/2, 230/5, 230/6, 230/4, 230/7, 249/15, 231, 232/1, 230/8, 230/3, 230/2, 
224/6, 224/4, 225, 229, 226, 1112/5, 1112/7, 1112/57, 1112/4, 1112/47, 1112/53, 1112/46, 
1114/7, 1114/4, 1114/2, 1114/5, 177/2, 177/3, 177/10, 178, 179/5, 179/2, 179/1, 180, 182, 
181/1, 181/11, 181/2, 224/3, 224/8, 1112/10, 1112/55, 1112/11, 1112/12, 1112/22, 1112/9, 
1112/15, 1112/13, 1112/14, 1113 v k.ú. České Meziříčí 
 
 
Budovy čp.: 276, 296, 394, 393, 395, 242, 391, 355, 448, 58, 454, 292, 291, 226, 293 v Českém 
Meziříčí 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu  Opočno a Obecním 
úřadě České Meziříčí po dobu 15 dnů. Zveřejnění musí být uskutečněno i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup! 
 
 
 
Vyvěšeno dne :                                                        Sejmuto dne: 
 
 
 
Razítko, podpis: 
 
 
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se oznámení o zahájení řízení doručí 
účastníkům  řízení uvedeným v § 94k písm. a) až d) , tj. stavebníkovi; obci, na jejímž 
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; vlastníku stavby, na které má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke 
stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem; vlastníku pozemku, na kterém má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku: 
Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého nám. 1, 294 41 Dobrovice,  zastoupené na základě 
plné moci společností  AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČ: 27198871, Za Školou 660, 507 43 
Sobotka 
Obec České Meziříčí 
 
Dále obdrží doporučeně na doručenku ( do datových schránek) dotčené orgány: 
Městský úřad Dobruška, odb. výstavby a ŽP  
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města 
Krajská hygienická stanice KHK  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP a zemědělství 
Ministerstvo obrany 
 
Na vědomí: 
Tereos TTD, a.s., IČ: 16193741, Palackého nám. 1, 294 41 Dobrovice 
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