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v Rychnově nad Kněžnou
dne 15. dubna 2020

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 84/19
Veřejnou vyhláškou

Stavebník, Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično, IČ 00275069, zastoupena Ing. Tomášem Rakem,
Truhlá ská 264/22, 503 41 Hradec Králové požádala podáním doručeným Městskému ú adu Rychnov
nad Kněžnou dne 21. února 2019 o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy místních
komunikací u č. p. 151-157“ a p edložila projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným
inženýrem pro dopravní stavby Ing. Tomášem Rakem, Truhlá ská 264/22, 503 41 Hradec Králové.
I.
Městský ú ad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prost edí, jako p íslušný
speciální stavební ú ad ve věcech silnic ve smyslu § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších p edpisů a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon), projednal žádost ve stavebním ízení
dle § 111 stavebního zákona a po jejím p ezkoumání rozhodl takto:
Stavba „STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ u č. p. 151-157“
v obci Lično na pozemcích parc.č. 699/18, 186/1, 186/3, 186/19, 3754, 3751, 186/24, 186/20,

186/15, 181/1, 181/20 v k. ú. Lično.

se podle § 115 stavebního zákona povoluje.
Popis stavby:
P edložená dokumentace eší realizaci stavební úpravy místních komunikací v obci Lično, v západní
části, u č. p. 151-157. Součástí projektu je i p ipojení jednotlivých nemovitostí na komunikaci pomocí
zpevněných sjezdů a zpomalovací práh. Komunikace jsou navrženy jako obousměrné v ší ce 5,5 m, jsou
neprůjezdné, ve 3 větvích – větev A délky 230,41 m, větev B délky 91,73 m a větev C délky 125,60 m.
Na konci větve A je navrženo úvraťové obratiště. Celková délka všech t í větví je 447,74 m. Podél
komunikace jsou uvažována odstavná parkovací podélná stání (15 + 1 ZTP). Dopravní plochy jsou
navrhovány z části jako asfaltobetonové, v obytné části pak z důvodu likvidace dešťových vod
z betonové dlažby. Odvodnění je pak ešeno pomocí nových a stávajících posunutých uličních vpustí a
dešťové kanalizace. V rámci projektu je ešeno i ve ejné osvětlení – výměna sávajících svítidel za LED
svítidla. Projekt nepočítá s kácením vzrostlé zeleně. Sávající vzrostlé stromy v blízkosti stavby budou
po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození.
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II. Stanoví se podmínky pro provedení stavby:
A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ově ené ve stavebním ízení, kterou
vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Tomáš Rak, Truhlá ská 264/22, 503
41 Hradec Králové, IČ 74156179 s p ednostním respektováním podmínek stavebního povolení.
Ově ená dokumentace bude stavebníkovi p edána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
P ípadné změny nesmí být provedeny bez p edchozího povolení speciálního stavebního ú adu.
2. P i provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat p episy
týkající se bezpečnosti a technických za ízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v pracovně právních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i
práci), dále na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví p i práci na staveništích. P i provádění stavby je nutno dodržet Na ízení vlády ČR č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na
staveništích.
3. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2021
4. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péče ve
znění pozdějších p edpisů, hlavně dle §22 odst.2 cit. zákona a §23 odst.2 cit. zákona.
6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb o územním plánování a
stavebním ádu, ve znění pozdějších p edpisů: §176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li p i postupu
podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nep edvídaným nálezům kulturně cenných
p edmětů, detailů stavby nebo chráněných částí p írody a nebo k archeologickým nálezům, je
stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu ú adu a orgánu státní památkové péče
nebo orgánu ochrany p írody a zároveň učinit opat ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu p erušit.
7. Investor stavby zajistí p ed jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu
p ed poškozením. P i stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci
těchto za ízení a p i jejich souběhu a k ížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální
vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
8. V dostatečném časovém p edstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní ú ad MěÚ
Rychnov nad Kněžnou o povolení částečné uzavírky a o stanovení p echodné úpravy provozu
pro částečnou uzavírku, které bude odsouhlaseno p íslušným orgánem policie (DI Rychnov
n.Kn.), musí být doložen souhlas s prováděním stavebních prací Správou silnic KHK, o které si
dodavatelská firma zažádá 30 dní p ed zahájením prací na pracovišti Správy silnic KHK.
9. V dostatečném časovém p edstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní ú ad o stanovení
p echodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací o stanovení místní úpravy provozu
po dokončení stavby. Žádost bude doložena písemným vyjád ením p íslušného orgánu policie
(DI Rychnov n.Kn.).
10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se
všemi negativními opat eními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
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11. S odpady, vzniklými p i realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými p edpisy
v odpadovém hospodá ství, zejména zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších p edpisů. Doklady o naložení s odpady budou p edloženy p i závěrečné
kontrolní prohlídce p ed vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a
p edány jejich majitelům a správcům. P ípadné škody vzniklé stavbou budou dle platných
p edpisů uhrazeny investorem stavby.
13. P i stavebních pracích musí být učiněny opat ení, aby se stavba mohla ádně a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad
limitní hodnoty stanovené jinými právními p edpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (p ípadné znečištění bude
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování p ístupu k p ilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním za ízením. Staveniště musí být oploceno.
Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku §12 odst.6 části B p ílohy č.3
na ízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací.
15. Stavebník je p ed zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo staveb.
povolení, zhotovitel stavby, stavby vedoucí, p íp. technický dozor, termín dokončení)
16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
prohlídka po umístění silničních a záhonových obrub
- prohlídka p i úpravě výjezdu na silnici III. t ídy
- závěrečná kontrolní prohlídka
18. P i závěrečné kontrolní prohlídce stavby, p ípadně již p i podání žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu stavebník p edloží tyto doklady: (dle ustanovení §4, §122, §133 stavebního
zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., p ílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení)
- projektovou dokumentaci ově enou stavebním ú adem ve staveb. ízení (k nahlédnutí)
- geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí
- skutečné zamě ení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a mě ení p edepsaných zvláštními právními p edpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby
oproti ově ené PD)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle §156
staveb.zákona)
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
p episy: K Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., HZS KHK, územní odbor Rychnov n.Kn.,
MěÚ Rychnov n.Kn.- oddělení životního prost edí)
- stanoviska vlastníků ve ejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla p edem
vyžadována ve vyjád eních v dokladové části PD )
- stavební deník
- zápis o odevzdání a p evzetí dokončené stavby vlastníkem
- doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o p edání odpadů p íslušné oprávněné
osobě k jejich využitá nebo odstranění
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doklad o p edložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního
prost edí
doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců
doklady, ze kterých bude z ejmé, že p i výkopových pracích nedošlo k obnažení
podzemních vedení inž. sítí – v opačném p ípadě p edložit zápisy (protokoly) o
provedených kontrolách :
revizní zpráva VO, p edávací protokol Správy silnic, vlastníci inž. sítí dle odst. B
stavebního povolení, ...
doklad o provedení archeologického dozoru p i provádění zemních prací, p íp. doklad o
oznámení p ípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího
vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že p íslušnému
obecnímu ú adu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

19. P i realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
20. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly p ed započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a mě ení p edepsané zvláštními právními p edpisy.
21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba p i správném provedení a
běžné údržbě po dobu p edpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prost edí, bezpečnost p i
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického
vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:
1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, stanovení podmínek ochrany SEK, vyjád ení
k exist SEK ze dne 25.3.2019 č.j. 581284/19, exist. inž. sítí č. 810263/18 z 16.12.18
2. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, souhlas s umístěním stavby a provádění činností
v ochranném pásmu č. 1105246731 ze dne 15.3.2020 , 1101903208 z 11.1.2019, exist.sítí č.
0100727825 z 11.4.2017
3. Grid Sevices s.r.o, Plynárenská 499/1, Brno, povolení stavby-stavební režim ze dne 4.1.2019
č.5001842812
4. AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. č. AQUA/5231/2019/Lu z 25.1.2019.
Výměna navrtávacích pasů a p ípojkových ventilů a šoupat, hydrantů bude odsouhlaseno p ed
kolaudací st ediskem Solnice
5. Správa silnic KHK p.o. Hradec Králové – souhlas s podmínkami z 22.1.2019:
V žádném p ípadě nebude zasaženo do tělesa komunikace, požadujeme účast na zamě ení p ed
samotným ezáním spáry.

Stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí projektové
dokumentace, příloha F
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C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prost ení, závazné stanovisko č.
OVŽP-36559/2018-1355/2018-Zs z 17. 1. 2019
I.
Vodní hospodá ství
Stavba byla posouzena zejména, zda splňuje požadavky dle § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., vodní
zákon. Odvod dešťových vod z upravených komunikací je ešeno pomocí nových a stávajících
posunutých uličních vpustí, p íčného žlabu a nové dešťové kanalizace. V rámci stavby není ešen objekt
vodního díla.
II.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Městský ú ad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prost edí, jako p íslušný orgán
ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších p edpisů, sděluje, že v souladu s ustanovením § 9
ods. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu není třeba
souhlas s odnětím ze ZPF pokud se parcela nachází v zastavěném území obce a jedná se o ve ejně
prospěšnou stavbu v proluce do 0,5 ha.
III.
Odpadové hospodá ství
S odpady, které budou p i stavebních pracích vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších p edpisů. V průběhu stavebních prací bude vedena
evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení §21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o p edání odpadů oprávněným osobám, bude
p edložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou – oddělení životního prost edí po dokončení stavby.
Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prost edí, nemáme k p edložené
projektové dokumentaci výše uvedené akce p ipomínky.
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské P edměstí, 500 03 Hradec Králové
stanovisko č.j. Pla/2019/0000113 ze dne 15.1.2019.
Stavba se nachází ve vodním útvaru č. HSL 0830 – Dědina od toku Brtevský potok po ústí do
Orlice na sou adnicích S-JTSK Y:617902, X:1048562 (není ve vlastnictví ani správě Povodí
Labe, s.p.)
a) Z hlediska zájmů daných § 23 a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a
Plánem dílčího povodí Horního a st edního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je p edmětný
záměr možný, protože lze p edpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného
vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného
vodního útvaru.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu p edmětného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme
s navrhovaným záměrem za p edpokladu splnění následujících podmínek:
- likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 759011
„Hospoda ení se srážkovými vodami“ a ČSN 759010 „Vsakovací za ízení srážkových
vod“.
- Dešťové vody z komunikací požadujeme likvidovat zasakováním v místě stavby a
nezatěžovat jimi stávající kanalizace a následně vodní tok. V p ípadě, že není možné
likvidaci dešťových vod z povrchu komunikací ešit zasakováním v místě stavby a to na
základě hydrogeologického posudku, je možné uvažovat s redukovaným odtokem
dešťových vod ze zájmového území do stávající dešťové kanalizace. Upozorňujeme, že na
odvodňovacím za ízení musí být osazeno kapacitní retenční za ízení pro zabezpečení
stejného odtoku dešťových vod ze zájmového území jako p ed navrhovanou výstavbou.
P ípadná retence bude dimenzována na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob
trvání a intenzit návrhových dešťů).
- Realizací a následným užíváním komunikací nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových
ani podzemních vod.
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Množství a jakost odváděných dešťových vod do ve ejné kanalizace požadujeme
odsouhlasit s jejím správcem.

3. K Policie KHK , dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 2.1.2019, č.j. KRPH121712/ČJ-2018-050706
Souhlasíme s vydáním stavebního povolení, pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících p episů a
norem v platném znění (nap . zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláška č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 736102
Projektová k ižovatek na PK, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČSN 736056
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel atd.).
Při stavebních úpravách místních komunikacích zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby
nedocházelo ke znečištění dotčené silnice vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 2942015 Sb. kterou se provádějí pravidla
provozu na PK a p i umisťování budou dodrženy platné technické podmínky TP 65 Zásady pro
dopravní značení na PK a TP 133 Zásady pro VDZ na PK.
P ed zahájením stavebních prací je nutné p edložit k posouzení návrh dopravě inženýrského opat ení
(umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
4. HZS KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou ze dne 14.1.2019, č.j. HSHK-285-2/2019
Souhlasné závazné stanovisko
Stavby za ízení staveniště nejsou p edmětem tohoto stavebního ízení, neboť tyto stavby nejsou součástí
p edmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního ú adu pro dopravní stavby.
Účastníci ízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle §287 odst.1 zákona č. 500/2004
Sb. správní ád v platném znění a §109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb v platném znění: Obec Lično,
Lično 17, 517 35 Lično, IČ 00275069, zastoupena Ing. Tomášem Rakem, Truhlá ská 264/22, 503 41
Hradec Králové.

Odůvodnění:

Stavebník, Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično, IČ 00275069, zastoupena Ing. Tomášem Rakem,
Truhlá ská 264/22, 503 41 Hradec Králové požádala podáním doručeným Městskému ú adu Rychnov
nad Kněžnou dne 21. února 2019 o vydání stavebního povolení pro stavbu „Stavební úpravy místních
komunikací č. p. 151-157“ a p edložila projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovaným
inženýrem pro dopravní stavby Ing. Tomášem Rakem, Truhlá ská 264/22, 503 41 Hradec Králové na
pozemcích uvedených ve výroku rozhodnutí o povolení stavby.
Stavební ú ad oznámil dne 25. b ezna 2019 zahájení stavebního ízení známým účastníkům ízení a
dotčeným orgánům státní správy. Stavební ú ad podle § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ústního
jednání a místního šet ení, protože mu poměry staveniště jsou dob e známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení oznámení
mohou účastníci ízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska. Do tohoto
termínu nebyla podána žádná p ipomínka.
Poté bylo účastníkům ízení umožněno dle §36 odst.3 správního ádu nahlédnout do podkladů
rozhodnutí. Do podkladů pro vydání rozhodnutí nep išel nahlédnout žádný účastník ízení.
Stavební ú ad se ve svém ízení zabýval určením okruhu účastníků ízení. Usoudil, že účastníkem ízení
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je stavebník a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně
osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich a tato práva
mohou být stavebním povolením p ímo dotčena.
Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjád eními a stanovisky:
1. K Policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou – stanovisko z 2.1.2019
2. HZS KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou – závazné stanovisko z 14.1.2019
3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. ŽP, závazné stanovisko z 17.1.2019
4. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd.územního plánování – závazné stanovisko z 21.1.2019
5. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6 – vyjád ení z 18.2.2019
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, stanovení podmínek ochrany SEK, vyjád ení
k exist SEK ze dne 25.3.2019 č.j. 581284/19
7. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, souhlas s umístěním stavby a provádění činností
v ochranném pásmu č. 1105246731 ze dne 15.3.20 , sdělení o existenci EZ z 11.4.2017,
č.0100727825, souhlas se stavebním povolením č. 1101903208 z 11.1.2019
8. Grid Sevices s.r.o, Plynárenská 499/1, Brno, povolení stavby-stavební režim ze dne 4.1.2019
č.5001842812
9. AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. č. AQUA/5231/2019/Lu z 3.1.2019.
10. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské P edměstí, 500 03 Hradec Králové
č.j. Pla/2019/0000113 ze dne 15.1.2019.
11. Správa silnic KHK p.o. Hradec Králové – souhlas s podmínkami z 22.1.2019
Požadavky správců (vlastníků sítí technické vybavení, dopravní infrastruktury a ostatních účastníků
ízení jsou zapracovány v projektové dokumentaci p ípadně v podmínkách stavebního povolení.
Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Stavební ú ad se ve svém ízení zabýval určením okruhu účastníků ízení. Usoudil, že účastníkem
ízení je stavebník a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich,
včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich a tato
práva mohou být stavebním povolením p ímo dotčena.
Účastníci řízení:
Účastníci ízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního ádu:
- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično, zastoupena Ing. Tomášem Rakem, Truhlá ská 264/22, 503 41
Hradec Králové
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona :
Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično
Správa silnic KHK p. o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Miroslava Valentová, Lično 93, 517 35 Lično
- Účastníci ízení podle § 27 odst. 2 správního ádu, podle § 109 písm. d) stavebního zákona
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm – identifikován parc. číslem pozemku)

k. ú.: Lično (683591)
– 186/4, 186/16, 186/17, St. 230, St. 231, St. 232, St. 233, 186/18, 186/22, 215/33, 215/34,
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215/35, 215/36, 215/37, 215/38, 215/39, 186/22, 187/3, 187/2, 180/4, 179/7, 181/19, St. 134,
181/22, 181/17, 181/18, 181/25, 181/21, 181/14, St. 112, 186/13 v k. ú. Lično

V průběhu stavebního ízení stavební ú ad p ezkoumal p edloženou žádost o stavební povolení
z hledisek uvedených v § 110 odst. 1 a 2 a §111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace
stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou
ohroženy ve ejné zájmy ani nep imě eně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
ízení.
Stavební ú ad v průběhu ízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby a
rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí.
Stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpisů ve
výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník ízení podat podle § 81 odst. 1 správního ádu odvolání, ve kterém
se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p edpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo ízení, jež mu p edcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému ú adu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského ú adu
Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prost edí. Lhůta pro p ípadné odvolání se počítá ode
dne doručení tohoto rozhodnutí, p ičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nep ípustné. Odvolání se podává s pot ebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
pot ebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka ízení. P ípadné odvolání dle §
85 odst.1 správního ádu má odkladný účinek.

Nováková Lidmila v.r.
Odb.referentka OVŽP
MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Otisk úředního razítka

Územně samosprávné celky jsou od správního poplatku podle položky 18 sazebníku zák. č. 634/2004 Sb.
ve znění pozdějších p edpisů osvobozeny
Toto oznámení o zahájení stavebního ízení „Stavební úpravy místních komunikací u č. p. 151157“ včetně graf.p ilohy musí být vyvěšeno na ú ední desce po dobu 15-dnů. Poté bude vráceno

správnímu orgánu, který dokument vydal
.....................................................

...................................................

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby

Digitálně podepsal Lidmila Nováková
Datum: 15.04.2020 09:14:02 +02:00
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Doručí se:
Ing. Tomáš Rak, Truhlá ská 264/22, 503 41 Hradec Králové
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové – DS
Miroslava Valentová, Lično 93, 517 35 Lično
Obec Lično- DS
CETIN a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha - DS
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 647 02 Brno - DS
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín - DS
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – DS
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – ve ejná vyhláška
OÚ Lično – ve ejná vyhláška
Na vědomí dotčeným orgánům:
MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP, oddělení životního prost edí
K policie KHK, dopr.inspektorát, Zborovská 1360, Rychnov n.Kn.
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Povodí Labe s.p. V. Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové
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