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STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 115/16
veřejnou vyhláškou
Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988, podal dne 14.10.
2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/320
Voděrady - Lično“
Projektovou dokumentaci zhotovila projekční firma Transconsult s.r.o, Nerudova 37, 500 02 Hradec
Králové, zodpovědný projektant, Ing. Pavel Hodek z 12/2014.

I.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný
speciální stavební úřad 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 předpisů a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), projednal žádost ve stavebním řízení
dle § 111 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

„II/320 Voděrady - Lično“
se podle § 115 stavebního zákona povoluje.

Údaje o místu stavebního záměru:
- na pozemcích parcelní čísla 727/1, 3708, 3714, 115/3, 131/2, 134, 135, st.147, 3710,
st.62, 690/9, 690/10, 690/11, 727/11, 746, 729/2, 3709, st.64, 731/12, 731/15, 731/16,
3289, 731/14, 731/18, 699/17, 704/1, 727/1, 3719, 3720, 3722, 731/13, 731/17, 3634,
3724, 3295, 450, 690/11, 727/4, 727/9, 727/10, 3083, 3159, 3235, 3224, 3215
v katastrálním území Lično,
- na pozemcích parcelní číslo 3083, 3159, 3235, 3224, 3215 v katastrálním území
Třebešov,
- na pozemcích parcelní číslo 360/1, 388/1, 388/2, 80/9, 89/25, 388/1, 392/1, 398, 79/4,
54/1, 62, 83/11, 332/39, 79/8, 392/3, 340/1, 340/3, 340/4, 340/6, 392/2, 350, 97/2
v katastrálním území Uhřínovice u Voděrad,
- na pozemcích parcelní číslo 467, 472/2, 522/1, 243/2, 256/4, 258/1, 43, st.23/1, 258/2,
258/3, 258/4, st.16/2, 2, 6/1, st.26/1, 18/2, 45/3, 254/2, 256/3, 278/9, 458/1, 458/5,
472/1, 483 v katastrálním území Voděrady u Rychnova n. Kn.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor
výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 5106 01 Rychnov nad Kněžnou dne 26.7.2016 č.j.
OVŽP-21120/2016/Du.

Popis stavby:
Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice II/320 v úseku silničního staničení km 5,619 – km 11,979
(od křižovatky se silnicí III/320 1 na Novou Ves po křižovatku se silnicí III/32011 na Třebešov a
Libel, včetně křižovatky), úpravy zárubní zdi ve Voděradech, opravy mostu ev.č. 320-005 v km
11,857 a realizace nových chodníků s lávkou v Ličně). Náplní objektu SO 101, 102, 103, 104 (4
samostatné úseky) je výměna konstrukce vozovky, oprava neúnosných okrajů silnice, výšková úprava
navazujících silnice, místních komunikací a sjezdů, dále úprava odvodnění ve Voděradech,
Uhřínovicích a Ličně, zprůtočnění silničních příkopů , úpravy a přestavby propustků. Součástí objektu
je také obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V souvislosti s rekonstrukcí silnice budou
v obcích výškově upraveny i stávající silniční obruby a chodníky dle potřeby. V rámci stavby budou
vykáceny dřeviny umístěné na silničním tělese nebo příkopu, náletové dřeviny a vysázeny nové do
vhodných míst. Součástí stavby jsou i přeložky inženýrských sítí vyvolaných stavbou O2 a ČEZ.
Objekt SO 201 rekonstrukce zárubní zdi ve Voděradech v délce cca 46m. část betonové zdi bude
ponechán jako ztracené bednění, popřípadě bude částečně ubouraná a nahrazena novou betonovou zdí.
Celá zeď v pracovním staničení komunikace km 0,262-0,308 bude betonová.
Oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11,857, objekt SO203. Dojde k rekonstrukci spodní stavby a
nosné konstrukce.
Na žádost Obce Lično a stavebníka je z povolení stavby vypuštěno a v samostatném správní řízení
bude povolena stavba, která se netýká stavby rekonstrukce silnice:
Lávka pro pěší, objekt SO202, investorem je obec Lično, řeší prodloužení chodníku přes Olešnický
potok. Mostovka je řešena z pochozích roštů. Lávka bude vybavena zábradlím z ocelových profilů se
svislou výplní a úrovní madla 1,1m nad povrchem mostovky.
Chodník v Ličně, objekt SO105, bude navazovat na stávající chodník a podél silnice a rybníka
v délce 170m se snížením obruby a chodníků ve stávajících sjezdech a místech pro přecházení, dále je
plánována předláždění chodníku v délce 34m včetně plynulého napojení na lávku pro pěší přes
Olešnický potok, objekt SO202 a dále až k místu pro přecházení

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen stavební zákon)

II. Stanovené podmínky pro provedení stavby:
A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Transconsult s.r.o, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant,
Ing. Pavel Hodek z 12/2014 s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení.
Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat přepisy
týkající se bezpečnosti a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně
právních 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), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet
Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2019
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu 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 předpisů, 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 řádu, ve znění pozdějších předpisů:
§176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí
přírody, a nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu
přerušit.
7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu
před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci
těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální
vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
8. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad MěÚ
Rychnov nad Kněžnou o povolení částečné/úplné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy
provozu pro uzavírku, (pokud se stavby týká).
9. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad o stanovení
přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací o stanovení místní úpravy provozu
po dokončení stavby. Žádost bude doložena písemným vyjádřením příslušného orgánu policie
(DI Rychnov n.Kn.).
10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se
všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy
v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při
závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. 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.
13. Při stavebních pracích musí být učiněny opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně

provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 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 přílohy č.3
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Stavebník je před 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, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín
dokončení)
16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
-

pravidelné kontrolní prohlídky stavebníkem a stavebním dozorem
závěrečná kontrolní prohlídka

18. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při podání žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu stavebník předloží tyto doklady: (dle ustanovení §4, §122,
§133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek
stavebního povolení)
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve staveb. řízení (k nahlédnutí)
- geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí
- skutečné zaměření stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby
oproti ověřené 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
přepisy: KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., HZS KHK, územní odbor Rychnov n.Kn.,
MěÚ Rychnov n.Kn.- oddělení životního prostředí)
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem
vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části PD )
- stavební deník
- zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
- doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné oprávněné
osobě k jejich využitá nebo odstranění
- doklad o předložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního
prostředí
- doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení
podzemních vedení inž. sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o
provedených kontrolách :
případné revizní zprávy inž. sítí překládaných, předávací protokol vlastníků napojovaných
komunikací, vlastníci inž. sítí dle odst. B stavebního povolení, ...
- doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o

-

oznámení přípravy 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
příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu
technické mapy obce.

19. Při 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 před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
21. Pro stavbu mohou být použity 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 předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
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. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, souhlas s pracemi v ochranném pásmu č. 12-920500,
sdělení o existenci EZ č. 0100452551 z 11.8.2015
2. RWE Distribuční služby s.r.o, Plynárenská 499/1, Brno: Dle vyjádření č. 5001074037
z 5.3.2015 dojde ke styku s STP plynovod PE 125, 110, 63 a STL plyn. přípojky, plánovaný
STL plynovod PE 63 a plynovodní přípojky
3. Vodafone Czech Republic a.s., nám.Junkových2, 15500 Praha – vyjádření
IIG/14/09/2015/RKLIC z 14.9.2015, zn. IIG/10/23/2014/RKLIC z 23.10.2014

č.

4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, vyjádření
k existenci SEK č. 708547/14 ze dne 22.10.2014 (O2) stanovení podmínek ochrany sítě EK
č. POS Li-451/15 z 17.8.2015
5. České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 8: vyjádření k exist.sítí č.
UPTS/OS/105646/2014 z 8.9.2014, UPTS/OS/108290/2014 Z 3.10.2014
6. ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10: vyjádření č. 947a/15/ZOC/Ro/3 z 27.8.2015,
200/15/KOC/Ro/2 z 17.2.2015
7. AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. vyjádření k PD č. 233/15 z 9.3.2015,
888/1160/14 z 13.10.2014
8. Obec Lično – vlastní v dané oblasti kanalizaci (bez mapových podkladů)
9. Obec Voděrady – V pozemku silnice II/320 je uložena obecní kanalizace ve Voděradech a
Uhřínovicích a rozvody veřejného osvětlení a rozhlasu ve Voděradech.

Připomínky účastníků řízení v rámci možnosti se vyjádřit k projektové dokumentaci při zahájení řízení
a v rámci jednání při zpracování PD:
10. Podmínky vlastníků č.p. 33 Voděrady Ing. Falty a Mgr. Polanské ze dne 5.8.2016
- Požaduji upravit technické řešení komunikace tak, aby byl zachovaný sjezd na pozemku
parc.č. 40/1 v k.ú. Voděrady u Rychnova nad Kněžnou do vrat objektu č.p. 33
postaveného na pozemku parc.č. st.15 v k.ú. Voděrady u RK. Stávající sjezd je přibližně
v místě příčného řezu označeného číslem 160 (0,160 km). Navrhuji v místě sjezdu, tj.
v prostoru mezi severovýchodním rohem č.p. 53 a oplocením části pozemku parc.č. 40/1
v k.ú. Voděrady u RK směrem ke komunikaci před č.p. 33 navrhnout betonový silniční
obrubník s podsádkou 2cm, jako je v řezu označeného číslem 140 (0,140 km) tj před č.p.
53 včetně plynulého napojení (viz vzorový příčný řez v km 0,140).
- Požaduji upravit technické řešení komunikace, tak aby byl zajištěn bezpečný odvod
dešťových vod z komunikace. Navrhuji, aby technické řešení podél pozemku parc.č. 40/1
v k.. Voděrady u Rychnova nad Kněžnou bylo doplněno o příkopovou tvárnici k odvodu
dešťových vod obdobně jako je navrženo v řezu označeném číslem 180 (0,180km), tj.
v rozsahu od severovýchodního rohu č.p.53 až k navrženým příkopovým tvárnicím, (viz
řez označený číslem 180 (0,180 km) nebo byl navržen odvod dešťové vody jiným
vhodným liniovým odvodňovacím prvkem.
11. BEAS, Gočárova 1620, Hradec Králové: vyjádření z 23.8.2015
- Zachování plné průjezdnosti do naší provozovny pekárny Lično č.p. 16. Vzhledem
k charakteru výroby je nezbytné zabezpečit průjezdnost po celou dobu výstavby 24 hodin
denně.
- Zachování sklonů a poměrů u sjezdu a výjezdu
- Dodržení podmínek z 22.10.2014

Stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí
projektové dokumentace, příloha F

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:
1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostření, č.j. OVŽP 4195/15/15-382/2015/Ks
Orgánem státní správy lesů byl vydán souhlas se stavbou do 50m od lesních pozemků
dne 16.7.2007 pod č.j. ŽP/1012/07Šť.
- Z hlediska vodního hospodářství upozorňujeme, že část stavby od obce Voděrad
cca po začátek obce Lično se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního
zdroje „Litá“, tomu je nutno přizpůsobit nakládání se závadnými látkami (nafta,
oleje, ostatní ropné produkty a pod.) co se týká jejich skladování, manipulace
s nimi a parkování techniky (zamezení úniků do půdy).
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny kácení dřevin na silničních pozemcích
podléhá ustanovení §8 odst.1 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdější předpisů. žádost o povolení kácení se podává u místě příslušného
obecního úřadu a po dohodě se silničním správním orgánem je vydáno povolení ke
kácení s možným uložením náhradní výsadby. Souhlasíme s navrženou výsadbou
stromů dle projektové dokumentace.

-

-

-

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bylo vydáno vyjádření
v závazném stanovisku dne 10.10.2014, v nyní přeložené podrobnější dokumentaci
již není počítáno se záborem p.p.č. 16/2, druhem pozemku zahrada. Jelikož
stávající příkopy jsou vedeny jako ZPF a není v éto fázi zcela jasné, do jaké míry
se jich připravovaná rekonstrukce dotkne, se jich připravovaná rekonstrukce
dotkne, je nutné po dokončení stavby a vypracování geometrického plánu toto
uvés do souladu s ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací nutno uložit na
povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu.
Z hlediska odpadového hospodářství se stanoví tato podmínka: Dodavatel stavby
povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a tuto
evidenci předloží na MěÚ Rychnov nad Kněžnou – oddělení životního prostředí
po dokončení stavby.

Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme
k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce další připomínky.
2. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OŠKMT, koordinované stanovisko
Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto je při její realizaci nutné
použít související ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.:
- Stavebník (investor) je ve smyslu §22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péčí ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR
(Letenská 4, 118 01 Praha l-Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např.muzeu)
svůj záměr a umožni mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li
stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost
záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického
výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický
výzkum. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se
stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách arch. výzkumu. Nejpozději do 10
pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému arch. pracovišti na území
okresu Rychnov n. Kn. zahájení zemních a stavebních prací (např.Muzeu a galerie
Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov n.Kn.).
Dojde-li k arch. nálezu mimo provádění arch.výzkumů, oznámí toto stavebník
(investor) ve smyslu §23 odst.2 cit.zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu
buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.
Dovolujeme si upozornit, že nesplnění výše uvedených podmínek, by mohlo vést k sankcím
dle zákona č. 20/1987 Sb o státní památkové péči, případně dle zákona č. 183/2006 Sb
stavební řád.
3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – silniční úřad, koordinované stanovisko
- Před zahájením stavby má povinnost 30 dní předem zažádat zdejší silniční správní
úřad o povolení uzavírky jednotlivých etap a objízdných tras, včetně přechodného
dopravního značení

-

Případná změna stávajícího dopravního značení musí být odsouhlasena KŘ Policie
KHK, DI Rychnov n.Kn. a stanovena silničním správním úřadem.

4. POVODÍ LABE s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové: vyj. PVZ/15/4318/Hv/0
z 20.3.2015 a PVZ/14/33537/Hv/0 z 26.11.2014
- V záplavovém území vodního toku požadujeme zachovat stávající niveletu terénu.
- Při prováděných stavebních pracích nesmí dojít k sesypávání zeminy či stavebních
materiálů do koryta vodního toku.
- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na provozní středisko Žamberk (Orlická
1101, 56401 Žamberk, tel. 465612014) a dotčené úseky budou po ukončení prací
fyzicky předány úsekovému technikovi (Ing. Jitka Juřicová, tel. 725504773)
- Veškeré práce prováděné v blízkosti koryt toků budou předem projednány s výše
uvedeným provozním střediskem.
- Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká
majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a
z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení vedených k tomuto
záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob vypořádání
majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu,
požadujeme před zahájením správních řízení projednán s Povodím Labe, s.p. –
závodem Hradec Králové. V. Nejedlého 951, Hradec Králové 3 (Hana Jindrová,
tel. 465612014) po předložené samostatné žádosti, doložené doklady stejnými,
jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení
řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na číslo
jednací tohoto stanoviska.
5. Královehradecká provozní a.s., V.Nejedlého 893, Hradec Králové: vyjádření
1009/029/15 z 16.3.2015
- Vzhledem k tomu, že se zájmové území nachází v ochranném pásmu vodního
zdroje Litá 2.b, je nezbytné, aby při realizaci stavby a všech činnostech
souvisejících s rekonstrukcí silnice byla nadstandardně přijata taková opatření, aby
v žádném případě nedošlo k únikům jakýchkoli provozních i konstrukčních
chemikálií.
- Doporučujeme, aby byly stavební stroje doplňovány PHM a mazadly mimo PHO
6. Ministerstvo obrany ČR, stanovisko č. MOCR 28332/67/2014-6440 z 3.102014, sp.zn.
35765/2014-6440-OÚZ-PCE.
Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška,
rozsah apod.) a níže uvedených podmínek:
- Bude-li povolení stavby vedeno dle §117 stavebního zákona v platném znění, je
nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na
základě závazného stanoviska MO, neboť se daná akce nachází v území
vymezeném MO v souladu s §175 stavebního zákona.
- Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice II/320 v celém
profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou
logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec
Králové, prap. Rudolf Bartoš, tel. 943251517.
- V lokalitě se nenachází podzemní vojenské inž. sítě.
7.

KŘ Policie KHK , dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 2.3.2015, č.j.

KRPH-236-43/ČJ-2015-050706
souhlasíme, pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném
znění (např. zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 298/2009 Sb. o obecných
technický požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 736101, ČSN
736102, ČSN 736110, TP 65 Zásady pro DZ na PK, TP 133 Zásady pro VDZ na PK, atd.)
Pouze k návrhu dopravního značení je nutné zapracovat následující připomínky:
- směrové sloupky v červeném provedení (dopravní zřízení č. Z11g) umístit pouze
na vyústění účelových komunikací na silnici č. II/320 (cca 14x vyústění ÚK,
neumisťovat na každý sjezd k sousední nemovitosti),
- v celém úseku neumisťovat značky IP5 (70)
- v obci Voděrady umístit dopravní značky B20a (30) pouze v prostoru základní
školy
- před křižovatkou se silnicí III/3205 neumisťovat dopravní značku B20a (50)
- v místě autobusové zastávky u křižovatky se silnicí č. III/3207 neumisťovat
vodorovnou dopravní značku V11a, neboť se zde nachází vyústění účelové
komunikace
- v obci Lično neumisťovat dopravní značky B20a (30)
K návrhu náhradní výsadby stromů uvádíme, že bude provedena v místech, kde bude splňovat
požadované vzdálenosti dle ČSN 736101. V případě, že celkový počet navrhované náhradní
výsadby bude vyšší než počet možných míst u silnice II/320, bylo by vhodné provést náhradní
výsadbu na vhodnch a předem vytipovaných místech v příslušných katastrech dotčených obcí
Voděrady, Uhřínovice a Lično.
Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského
opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

8.

HZS KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou ze dne 4.3.2015, č.j. HSHK-11912/2015
Souhlasné závazné stanovisko

Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby
nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu
pro dopravní stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle §27 odst.1 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád v platném znění a §109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb v platném
znění: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988

Odůvodnění:
Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988, podal dne 14.10.2015

u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/320
Voděrady - Lično“ na pozemcích parcelní čísla 727/1, 3708, 3714, 115/3, 131/2, 134, 135,

st.147, 3710, st.62, 690/9, 690/10, 690/11, 727/11, 746, 729/2, 3709, st.64, 731/12, 731/15,
731/16, 3289, 731/14, 731/18, 699/17, 704/1, 727/1, 3719, 3720, 3722, 731/13, 731/17, 3634,
3724, 3295, 450, 690/11, 727/4, 727/9, 727/10, 3083, 3159, 3235, 3224, 3215 v katastrálním
území Lično, na pozemcích parcelní číslo 3083, 3159, 3235, 3224, 3215 v katastrálním území
Třebešov, na pozemcích parcelní číslo 360/1, 388/1, 388/2, 80/9, 89/25, 388/1, 392/1, 398,
79/4, 54/1, 62, 83/11, 332/39, 79/8, 392/3, 340/1, 340/3, 340/4, 340/6, 392/2, 350, 97/2
v katastrálním území Uhřínovice u Voděrad, na pozemcích parcelní číslo 467, 472/2, 522/1,
243/2, 256/4, 258/1, 43, st.23/1, 258/2, 258/3, 258/4, st.16/2, 2, 6/1, st.26/1, 18/2, 45/3, 254/2,
256/3, 278/9, 458/1, 458/5, 472/1, 483 v katastrálním území Voděrady u Rychnova n. Kn.
Projektovou dokumentaci zhotovila projekční firma M.I.S a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec
Králové, úsek Projekce, Husova 1697, Pardubice, zodpovědný projektant, Ing. Miroslav Kučera
z 08/2014.
Jelikož stavebník předložil žádost bez potřebných dokladů, byl vyzván k jejich doplnění a správní
orgán dne 22.10 2015 právní řízení přerušil a vyzval stavebníka k jejich doložení výzvou
z 30.10.2015. Doklady byly doloženy ke dni 25.7.2016 a správní orgán oznámil pokračování řízení o
povolení stavby dne 25.7.2016.
Dne 26.7.2016 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112
odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu
úřadu jsou dobře známi poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení mohli podat své námitky,
důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení u MěÚ Rychnov n.Kn.
Po
uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením §36 odst.3 správního
řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s nimi.
Dne 16.8.2016 projednal žádost SÚS KHK a.s. Hradec Králové a Obce Lično o vypuštění
objektu SO 202 a SO105 z povolení stavby rekonstrukce silnice, neboť se jedná o objekty stavby Obce
Lično. Obec Lično si zažádá o samostatné územní a stavební povolení těchto objektů.
Námitku k projektové dokumentaci spoluvlastník sousedního pozemku a stavby na něm, tj.
pozemku parc.č. 40/1,40/2 a st.15, č.p.33 v k.ú. Voděrady u Rychnova n.Kn. podal Ing. arch. Jan
Falta, Na Úvoze 1221, Hradec Králové a p. Polanská Jamila Mgr., U Sokola 268/7, Plotiště nad
Labem, doručena byla 5.8.2016.
1) Požaduji upravit technické řešení komunikace tak, aby byl zachovaný sjezd na pozemku parc.č.
40/1 v k.ú. Voděrady u Rychnova nad Kněžnou do vrat objektu č.p. 33 postaveného na
pozemku parc.č. st.15 v k.ú. Voděrady u RK. Stávající sjezd je přibližně v místě příčného řezu
označeného číslem 160 (0,160 km). Navrhuji v místě sjezdu, tj. v prostoru mezi
severovýchodním rohem č.p. 53 a oplocením části pozemku parc.č. 40/1 v k.ú. Voděrady u RK
směrem ke komunikaci před č.p. 33 navrhnout betonový silniční obrubník s podsádkou 2cm,
jako je v řezu označeného číslem 140 (0,140 km) tj před č.p. 53 včetně plynulého napojení (viz
vzorový příčný řez v km 0,140).
Odůvodnění:
Objekt č.p.33 postaveného na pozemku parc.č. st.15 v k.ú. Voděrady u RK je zpřístupněn sjezdem
z komunikace umístěným na pozemku parc.č. 40/1 v k.ú. Voděrady u Rychnova nad kněžnou, tj.
v prostoru mezi severovýchodním rozem č.p. 53 a oplocením části pozemku parc.č. 40/1 v k.ú.
Voděrady u RK směrem ke komunikaci před č.p.33. V dokumentaci je navržený betonový silniční
obrubník s podsádkou 15cm, který znemožní užívat stávající sjezd a tím znemožní obsluhu této
části nemovitosti objektu č.p. 33. Vou dokumentace výkres č.9 příčné řezy km 0,000-0,750, výkres
č.8 vzorové příčné řezy a výkres koordinační situace – I. díl B.4
Speciální stavební úřad projednal úpravu se stavebníkem a v místě sjezdu před vraty stodoly č.p.33
bude snížena obruba. (Uvedení v podmínce stavebního povolení II. B.10 )
2) Požaduji upravit technické řešení komunikace, tak aby byl zajištěn bezpečný odvod dešťových

vod z komunikace. Navrhuji, aby technické řešení podél pozemku parc.č. 40/1 v k.. Voděrady
u Rychnova nad Kněžnou bylo doplněno o příkopovou tvárnici k odvodu dešťových vod
obdobně jako je navrženo v řezu označeném číslem 180 (0,180km), tj. v rozsahu od
severovýchodního rohu č.p.53 až k navrženým příkopovým tvárnicím, (viz řez označený
číslem 180 (0,180 km) nebo byl navržen odvod dešťové vody jiným vhodným liniovým
odvodňovacím prvkem.
Odůvodnění:
Vzhledem k příčným a podélným sklonům komunikace a jejímu směrovému vedení je objekt
č.p.33 ohrožován záplavou dešťové vody, která proniká do objektu zejména v prostoru sjezdu
z komunikace. Komunikace v místě sjezdu nemá tč. zajištěné žádné odvodnění přičemž
komunikace je spádována směrem k objektu č.p.33 v příčném sklonu 2,5%. V navazujícím a
převažujícím úseku je komunikace spádována směrem k objektu č.p.33 ve příčném jednostranném
sklonu 4,5%. Stávající silniční vpusť na komunikaci je až cca na úrovni poloviny průčelí objektu
č.p.33 – přičemž není zřejmé z dokumentace bude-li využita. Dosavadní zkušenost potvrzuje, že
navržené liniové odvodnění až na počátku oblouku komunikace je nedostatečné. S ohledem na
námitku č.1 nelze tuto část komunikace ponechat bez liniového odvodnění, neboť se zde kumulují
dešťové vody sváděné jak příčným ale i podélným profilem komunikace. Z porovnání historických
fotografií je zřejmé, že výšková úroveň komunikace se časem navýšila o cca 30cm a tím se
ohrožování a poškozování objektu č.p.33 dešťovou vodou zvýšilo. Protože se nepředpokládá
snížení výškové úrovně komunikace, je nezbytné odvodnění dešťových vod řešit technickou
úpravou, tj. liniovým odvodněním. Viz dokumentace výkres č. 9 Příčné řezy km 1,000-0,750,
výkres č.8 vzorové příčné řezy a výkres koordinační situace – I. díl B.4.
Speciální stavební úřad projednal tuto námitku dne16.8.2016 se stavebníkem a z jednání vyplynulo, že
projektová dokumentace, zpracovaná 12/2014 obsahuje zvýšené silniční obruby podél silnice II/320,
ovšem v současné době Obec Voděrady připravuje projektovou dokumentaci pro výstavbu
parkovacích ploch podél této komunikace a to právě od oplocení zahrady č..33 po odbočku na místní
komunikaci a dále za odbočkou až ke křižovatce silnice II/320 X III/320 1. Stavba chodníku by měla
být prováděna současně s rekonstrukcí silnice, případně ihned na ni navazovat. Parkovací stání a sjezd
jsou ve sklonu 2% směrem k silnici, lemovány betonovým obrubníkem bez podsázky. Na soukromých
pozemcích bude plocha dorovnána a ohumusována v místech kopírujících stávající budovy
s pozemkem obce bude budova oddělena nopovou fólií.
Závěr stavebního úřadu: I když PD po stavební řízení „II/320 Voděrady-Lično“ obsahuje
odvodnění sklonem silnice do stávající kanalizační šachty v zatáčce pod objektem č.p.33 svedením
podél obruby 15cm výšky, tato námitka Ing. Falty bude řešena stavbou chodníku v místě tohoto
objektu, projektovou dokumentaci zpracovává projekční firma ID projekt s.r.o. Kostelec nad Orlicí, se
kterou tento problém byl dne 16.8.2016 telefonicky projednán. Chodníky budou povoleny také
stavebním řízení, tedy vlastníci objektu č.p.33 budou účastníky řízení a budou moci uplatnit námitku
proti tomuto projektu.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených
orgánů státní správy:
(do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)
-

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, OVŽP – silnič.úřad, ŽP, vyjádření z 15.4.2015

-

Krajský úřad KHK, odbor ŽP a zemědělství – vyjádření z 4.3.2015
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3 (O2)– stanovení podmínek ze
dne 19.2.2015 a vyjádření k existenci sítí z 22.10.2014
T mobile CR a.s., Praha 4 – stanovisko z 30.9.2014
AQUA Servis a.s. Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. – vyjádření z 9.3.2015, 13.10.2014
Vodafone CZ a.s., Praha 5 – vyjádření z 14.9.2015, 23.10.2014
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – vyjádření ze dne 5.3.2015
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 – vyjádření ke staveb.řízení z 27.8.2015, 17.2.2015, exist.
sítí z 30.9.2014
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s prováděním prací z 23.9.15, sdělení
k existenci sítí ze dne 11.8.2015, 7.7.2014, 4.7.2014
ČEZ ICT Services a.s., Praha 4, sdělení k exist.vedení z 11.8.2015, 4.7.2014
UPC ČR s.r.o, Závišova 5, Praha 4 – vyjádření z 13.8.2015, 30.9.2014
Itself s.r.o, Brno – vyjádření z 30.9.2014
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové – vyjádření z 13.2.2015
Královehradecká provozní a.s., V. Nejedlého 893, Hradec Králové – vyjádření z 16.3.2015
TeliaSonera Carrier s.r.o, Praha 10 – vyjádření z 30.9.2014
Sitel s.r.o., Praha 10 – vyjádření z 30.9.2014
Optiline a.s., Praha 10 – vyjádření z 30.9.2014
GTS Czech s.r.o, Praha 10 – vyjádření z 30.9.2014
České radiokomunikace a.s., Praha 6 – vyjádření z Podmínky ochrany sítě 17.8.2016, exist.sítí z,
3.10.2014 8.9.2014
Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, – závazné
stanovisko ze dne 4.3.2015
Krajské ředitelství policie KHK, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 2.3.2015
MO ČR, SEaM, OOÚZŘPNM – závazné stanovisko ze dne 3.11.2014
Krajská hygienická stanice KHK, Hradec Králové – vyjádření z 12.3.2015
Povodí Labe, v.Nejedlého 951, Hradec Králové – sdělení z 20.3.2015, 5.1.2015, 26.11.2014
Beas a.s., Gočárova 1620, Hradec Králové z 23.8.2015, 23.2.2015, 22.10.2014
Obec Třebešov – souhlas se stavbou ze dne9.4.2015
Obec Voděrady – vyjádření k exist.sítí z 27.2.2015, 24.7.2014,
Obec Lično – vyjádření k exist.sítí z

- Zároveň byly doloženy smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky pozemků dotčených stavbou.
- Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor
výstavby a životního prostředí, dne 26.7.2016 č.j.: OVŽP/21120/2016/Du

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu
druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být
přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny
v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové zastoupený Správou silnici
KHK p.o. Kutnohorská 59, Hradec Králové
Obec Lično, Lično 17, 51735 Lično

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona :
Pavel Kopecký, Uhřínovice 39
JUDr. Milan Bořek, Trnov 35
Marie Fidlerová, Vančurova 458, Ostrovské Předměstí, Lanškroun
Jedličková Iva, Doc.PhDr.,CSc. V Lipkách 903/4, Hradec Králové
Pavel Kovaříček, Svatohavelská 104, Rychnov n.Kn.
Blanka Šolínová, Na Trávníku 1232, Rychnov n.Kn.
Blanka Seidlová, Lukavice 53
Římskokatolická farnost Voděrady, Voděrady
Michaela Dernerová, Záhornice 46, Trnov
Josef Krystuf, Voděrady 94
Jana Doležalová, Voděrady 22
Obec Voděrady, Voděrady 70
Ing. Josef Falta, Lično 4
Helena Faltová, Lično 4
Vostřez Josef, Lično 134
Vostřezová Jaroslava, Lično 134
Obec Lično, Lično 17
František Pavelka, Mírová 1436, Rychnov n.Kn.
MUDr. Hana Trunečková, Dr. Horákové 40, Poděbrady II.
Ing. Libor Burian, MBA, Třebešov 2
Zdeněk Líbal, Němcové 654, Náchod
Anna Líbalová, Němcové 654, Náchod
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské Předměstí
Eva Bečková, Masarykovo náměstí 628/7, Hradec Králové
Jaroslav Vilímek, Dorfstrasse 19, Wackersberg, Deutschland
Jiří Vilímek, Čajkovského 958/35, Hradec Králové
Petr Beneš, Ježkovice 16, Voděrady
BEAS a.s., Lično 56
Družstvo TEKRA, Lično 200
Petr Jareš, Lično 62
Eva Jarešová, Lično 62
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
podle § 109 písm. d) stavebního zákona
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE,a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6
VODAFONE CR a.s., Praha 10
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Obec Voděrady, Voděrady 70
Obec Lično, Lično 17

- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm – identifikován parc. číslem pozemku)

3280, 3286, 113, st.66, st.153, 3308, 704/1, 690/19, st.46/1, st.46/2, 3712, 3279/1, 681,
105, 106, 690/20, st.61, 115/2, 131/1, st.70, st.214, 3127, 680/12, 697/1, 749, 115/1, st.67,
136, 137, 3056, 3282, st.58, st.43, 3129, 3713, 98/1, st.102, 3049, 3284, st.90, 690/5, 690/4,

3054, st.48, 3053, st.132, 3342, 3411, 111, 3705, 3711, 2/6, 690/12, 690/13, 690/2, 690/6,
690/8, 697/3, st.2/6, st.12, 3697, 3288, st.32, 3208, 3516, st.13, st.33, 449/2, st.93, 493, 494/2,
3188, st.79, st.28, 3267, st.74, st.29, st.92, 653/6, st.133, st.97, st.41/1, st.76/1, st.76/2, 449/5,
st.96, 449/4, st.94, st.95, 653/38, st.120, 502/4, st.43, st.42, st.40, st.78/1, st.22, 502/6, st.252,
st.90, st.15, 3520, 3580, 3723, 3725, st.138/1, st.152, 62, st.30, 3544, 3547, 3551, 741, st.18,
3598, st.239, st.16, 448/3, st.75, st.26, 448/2, 3498, 502/7, 3532, st.31, 3702, 3721, 691, 765,
3657, 3767, 3731/1, 653/52, 690/2, 690/6, 699/8, 699/9, 727/11, st.118, 731/10, st.12, 3651,
3652, st.101, 3650, 3599, 3636, 3648, 3725, 3726, st.138/1, 3535, 3637, 3649, st.87, 3646,
3647, 3727, st.84/1, 3532, 3728, 3729, 3730 v katastrálním území Lično, parcelní číslo 3137,
3157, 3170, 3183, 3260, 3250, 3232, 3118, 3212, 3242, 3127, 3190, 3247, 3174, 3243, 3214,
3251 v katastrálním území Třebešov, parcelní číslo 98/1, 111/8, 124/72, 118/2, 124/25, 98/2,
98/4, 111/1, 113/1, 111/9, 107/11, 124/71, 100/31, 107/5, 111/7, 124/70, 361, 109/1, 363/1,
357/7, 97/2, 98/1, st.42, 83/1, 343, 80/8, st.38, 124/72, 118/2, 124/25, 54/2, 95/2, 70/1, st.43,
83/15, 98/2, 98/3, 98/4, st.8, 83/14, 83/19, 332/33, st.15, st.5, 344, 82/4, 83/18, 77/2, st.46,
332/37, 307/4, 332/35, st.39, st.16, 332/38, 95/4, 79/1, 79/9, 89/7, 83/17, 332/40, 95/6, st.7,
st.13, st.70/1, st.4/1, 83/12, 1, 3/5, st.47, 332/34, 306/2, 307/1, 307/3, st.93, 83/13, 80/5, 80/6,
80/7, 307/2, 340/9, 388/3, 68, 359, st.9, 89/24, st.17, 96, 341, 364, 401, 3331, 307/5, 330/1,
330/2, 340/2, 340/5, 340/7, 363/1, 389/1, st.55, st.6, st.64/1, st.69, 97/1, 22 v katastrálním
území Uhřínovice u Voděrad a parcelní číslo st.67, 251, 252, 365/18, 257/1, 5/3, st.47, 186/4,
200/1, 205/7, st.58, 37/1, st.13/1, 37/2, 3, 357/2, 359/1, st.46, st.96, 250, 241, 17/3, 243/5,
st.48, 482, 200/5, 200/6, 200/7, 34/3, st.52, st.12/1, st.12/2, 4, 238, 530, 14/1, 16/1, st.2/1, 42,
st.25, 206, 18/1, 205/1, 258/6, 258/8, 259/1, 259/8, 41, st.24, st.57, 45/1, 45/2, 45/4, 47/4,
st.22, 27, 34/2, 34/4, st.85, 200/4, st.54, 361/5, st.70, 361/6, st.69, st.68, 14/2, 40/1, 40/2,
st.15, 258/5, 258/7, 259/2, 259/5, 259/3, 259/4, 259/9, st.135, st.16/1, 18/4, 18/5, st.60, 17/1,
st.3, st.9/1, 46, st.20, st.2/2, 254/3, 256/2, 18/3, st.50, st.19/2, st.18/1, 460, 526, 16/2, 361/1,
361/2, 364/1, 37/4, 458/4, 458/6, 458/8, 458/9, 47/1, 480/1, 486/2, 516/1, 522/8, st.117, st.66,
st.89, 480/2, 486/1 v katastrálním území Voděrady u Rychnova nad Kněžnou.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly
zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá
ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník

potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Případné odvolání dle
§ 85 odst.1 správního řádu má odkladný účinek.

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

Správní poplatek byl stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 10 000,- Kč a zaplacen na účet Města Rychnov n.Kn.

Toto oznámení o zahájení stavebního řízení „II/320 Voděrady - Lično“ včetně graf.přílohy musí
být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-dnů.

.....................................................
Datum vyvěšení

...................................................
Datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové - DS
veřejnou vyhláškou: ostatním hlavním účastníkům řízení, vlastníkům sousedních pozemků:
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
Obec Voděrady – úřední deska
Obec Lično – úřední deska
Obec Třebešov – úřední deska

Dotčené orgány:
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení ŽP, Rychnov nad Kněžnou
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie KHK, dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor KHK, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice KHK, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové
Česká republika – MO, Teplého 1899, Pardubice
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