MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.:OVŽP/34135/15-6245/15/Maz
Rychnov nad Kněžnou dne 20. ledna 2016
Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
Vyřizuje: Ing. Jiří Mazúch
Telefon: 494509655
E-mail:jiri.mazuch@rychnov-city.cz
Spisový znak: 280.1

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 11/16
(Veřejnou vyhláškou)

Stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59 Hradec Králové, IČO 27502988 podal dne
7.12.2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„III/31010 Říčky v Orlických horách – II. etapa“ a přeložil projektovou dokumentaci
zpracovanou M.I.S. Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby Zdeněk Kysilko, DiS, ČKAIT – 0701489.
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:

„III/31010 Říčky v Orlických horách – II. etapa“
se podle § 115 stavebního zákona povoluje.

Údaje o místu stavebního záměru:
Trvalé (PK) – 2398/2; 2398/3; 1459/13; 1459/1 – 1659/1 (ZE); 1664/1 – 1651/2 (ZE) a
1664/1 (ZE); 1633/2; 1628/1; 1792/1
Dočasné (PK) – 2398/4; 2398/1; 1459/13; 1459/1 – 1659/1 (ZE); 1664/1 – 1651/2 (ZE) a
1664/1 (ZE); 1633/2; 1633/2; 1628/1; 1792/1
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 Rokytnice v Orlických horách,
odbor výstavby a životního prostředí, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických
horách dne 13.4.2015 č.j.: MEUROK/373/2015.
Popis stavby:

Komunikace je navržena jako obousměrná, směrově nerozdělená dvoupruhová
komunikace proměnné šířky 4,30 +5,00 m z části intravilánu obce Říčky v Orlických horách a
z části v extravilánu. Návrhová rychlost je 50 km/h.

Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem vozovky, který v co největší míře
kopíruje stávající stav proměnné šířky 4,3 – 5,00 m. Asfaltová vozovka bude lemována
nezpevněnou krajnicí min. 0,50 m.
Rekonstrukce vozovky spočívá v celoplošném frézování vozovky v tl. 0,02 m. Po
odfrézování bude provedena prohlídka povrchu a bude určen rozsah lokálních oprav a sanací
vozovky. Budou seříznuty nezpevněné krajnice a nově provedeny zemní krajnice z min, málo
vhodného materiálu dle ČSN 73 6133. Po provedení sanací a lokálních oprav vozovky bude
položen nový dvouvrstvý kryt.
Navržené směrové i vedení komunikace co nejvíce kopíruje stávající stav. Stávající
niveleta komunikace byla z důvodu pokládky nových asfaltových vrstev zvýšena,
Příčný sklon komunikace je navržen jako základní střechovitý 2,50%. Ve směrových
obloucích malého poloměru je navrženo klopení. Maximální jednostranný sklon ve
směrových obloucích je 7,50%.
Navržena je obnova dvouvrstvého živičného krytu. Lokálně budou sanovány poruchy
podkladní vrstvy vozovky a krajnice. Podél části vozovky bude nově osazen odvodňovací
rigol ze čtyřlinky z žulové kostky.
Na začátku úseku bude nově osazeno dřevěné svodidlo délky 40,00 m + náběhy.
Začátek svodidla bude proveden přesahem se zábradlím na nově zřízených římsách na
stávajícím mostě.
Odvodnění povrchu vozovky je navrženo pomocí podélného a příčného sklonu do
podélných příkopů, které budou pročištěny a reprofilovány.
Zrekonstruovány budou čtyři příčné propustky a dva budou nahrazeny novým do
stávající polohy. Na základě dendrologického průzkumu návrh rekonstrukce počítá s kácením
stromů a křovin v bezprostřední blízkosti komunikace a v blízkosti rekonstruovaných
příčných propustků.
Realizace stavby bude probíhat při úplné uzávěře na základě povolení uzavírky včetně
objízdných tras pro veškerý provoz i autobusové dopravy příslušným silničním správním
úřadem.
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 M.I.S. Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby Zdeněk Kysilko, DiS, ČKAIT – 0701489 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. 2017
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 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 inženýrskými 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 nad Kněžnou).
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 stavebního 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:
-

prohlídka po položení povrchových vrstev komunikace
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
stavebního 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 inženýrských sítí jednotlivých vlastníků a správců
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení
podzemních vedení inženýrských sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o
provedených kontrolách:
případné revizní zprávy inženýrských sítí překládaných, předávací protokol vlastníků
napojovaných komunikací, vlastníci inženýrských 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. O2 Czech republic a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle - Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, vyjádření k existenci SEK č.
730192/14 ze dne 25.11.2014, stanovení podmínek ochrany sítě EK č. POS Li-216/15
2. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, souhlas s pracemi v ochranném pásmu č.
1074163423 ze dne 14.4.2015, sdělení o existenci EZ č. 0100351387 z 25.11.2014
3. Rokytnická voda, s.r.o., č.p. 357, Rokytnice v Orlických horách ze dne 6.5.2015

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. Lesy ČR s.p. Lesní správa Rychnov nad Kněžnou č.j. LCR 165/000727/2015
Se stavbou souhlasí za těchto podmínek:

1) Před zahájením stavby je nutno požádat správní úřad o dočasné odnětí
pozemku určeného k plnění funkcí lesa (plochy záboru) na dobu stavby a
doložení znaleckého posudku dle vyhlášky 55/1999 Sb. Na odhad škody
způsobené dočasným odnětím z PUPFL.
2) Před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem částí
předmětných pozemků od vydání stavebního povolení do doby
majetkoprávního vypořádání mezi Lesy ČR, s.p. a vlastníkem stavby.
3) Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zákon č. 289/1995 Sb., zvláště
pak § 20 (zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa).
4) V případě jakýchkoliv škod na majetku ČR – s právem hospodařit pro LČR,
s.p. Hradec Králové, bude na investorovi uplatňována náhrada.
5) Po skončení stavby budou předmětné pozemky dotčené dočasným záborem
vráceny do původního stavu (stavu před stavbou).
6) Do okolních lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly.
7) Na lesních pozemcích nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
8) Nesmí dojít k poškození nadzemních a podzemních částí okolních stromů.
9) V době výstavby musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby
mohlo docházet k řádnému obhospodařování PUPFL.
10) V žádném případě nedojde na předmětných pozemcích k odstraňování stromů
či keřů bez předchozího projednání s příslušným revírníkem panem Hamáčkem
(724 524 313).

2. Lesy ČR s.p. Správa toku – oblast Povodí Labe, Hradec Králové č.j. LCR 953/001547/2015
Se stavbou souhlasí za těchto podmínek:
1) Na dotčených vodních tocích nebude v místě mostu a propustků zmenšen průtočný
profil koryta vodního toku.
2) Nebude dotčeno koryto vodního toku nad a pod navrženými stavebními objekty.
Výškopis a polohopis propustků zůstává beze změn. Koryto vodního toku pod mostem
nebude upravováno.
3) V blízkosti vodních toků nebudou skladovány lehce splavitelné a ekologicky závadné
materiály. Nedojde k úniku znečišťujících látek (cement, oleje).

3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostření, č.j. OVŽP 10458/15-1267/2015/Zs
Z hlediska vodního hospodářství je navrhovaná oprava komunikace možná.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán
státní správy lesů, vydává souhlas dle § 14 odst. 2) lesního zákona se stavbou
„III/31010 Říčky v Orlických horách – II. etapa“ na pozemních sloužících k plnění
funkcí lesa p. č. 2398/1, 2398/3 a 2398/4 v k. ú. Říčky v Orlických horách. Tento
souhlas se vztahuje na veškerá řízení v dané věci, pokud nedojde ke změně stavby.
Tento souhlas není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle § 149
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opravné prostředky proti tomuto stanovisku jsou
upraveny v § 149 odst. 4 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) – využití zemědělských
pozemků – druhem pozemku trvalý travní porost – k nezemědělským účelům bez
dočasného odnětí může být pouze kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení
pozemku do původního stavu. V opačném případě musí být požádáno o dočasné
odnětí ze ZPF. Pokud dojde k trvalému záboru ZPF, musí být požádáno o trvalé odnětí
příslušné části parcely. Jedná se o p.p.č. 1459/13, 1633/2, 1628/1 a 1792/1 – všechny
trvalý travnatý povrch.
Z hlediska odpadového hospodářství je stanovena 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.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán
státní správy lesů, vydává souhlas dle § 14 odst. 2) lesního zákona se stavbou ...?
Z hlediska ochrany přírody a krajiny je orgánem státní správy Regionální pracoviště
Východní Čechy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení SCHKO Orlické
hory, Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou.
Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme
k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce další připomínky.
4. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OŠKMT, č.j. OŠKMT -22860/15-456/2015/Dvo
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 péči, 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 umožní 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
archeologického výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník
(investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti na území okresu
Rychnov nad Kněžnou zahájení zemních a stavebních prací (např. Muzeum a galerie
Orlických hor, archeologické pracoviště, Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou) zahájení
zemních a stavebních prací.
• Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů,
oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 citovaného 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.
5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Orlické hory č.j. 00586/OH/15
souhlasí s povolením stavby „III/31010 Říčky v Orlických horách II. etapa v katastrálním
území Říčky v Orlických horách“ podle projektové dokumentace pro stavební povolení
(zpracovatel: M.I.S. a.s., Husova 1697, Pardubice, Ing. Petr Kulhavý, č. zak. 14/109, 3/2015)
a to za těchto podmínek:
1) Agentura bude zvána na pravidelné kontrolní dny
2) Veškerý nevyužitelný odpadní stavební materiál a vytěžená zemina z čištění příkopů
budou zlikvidována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, odvozem na řízenou skládku
3) Nátokové stěny do vtokových jímek budou provedeny ve sklonu 1:2
4) V průběhu výstavby budou provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození
stromů včetně jejich kořenovému systému, s výjimkou stromů, které budou z důvodu
výstavby nebo zdravotního odstraněny
5) lomový kámen pro stavební práce bude z regionálních zdrojů (př. Masty)
6) V průběhu výstavby budou provedena taková technická opatření, aby se zabránilo
úniku provozních kapalin a stavebního materiálu do povrchových vod
7) Zábradlí u propustků bude provedeno v šedém alt. hnědém odstínu
6. KŘ Policie KHK , dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.4.2015, č.j.
KRPH-236-88/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. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ČSN 736101

Projektování silnic a dálnic, ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních
komunikacích, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích, atd.).
Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského
opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
7. Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59,
Hradec Králové – Plačice č.j.: SUSKHK/8668/15/PO-Dv
- U příčných propustků, u kterých nedojde ke kompletní výměně, požadujeme opravu
provést na vtokové i výtokové straně (nová čela, zábradlí, apod.)
- Stávající svislé dopravní značení bude demontováno, v rámci stavby bude osazeno
nové DZ na nové sloupky
- Požadujeme provedení nové izolace na mostě ev.č. 31010-3 (v PD není obsaženo)
- V místech, kde to normy vyžadují, žádáme osazení svodidel
- V úsecích stávajících příkopových žlabů, v případě poškození nebo chybějících částí,
požadujeme výměnu nebo doplnění
- Případná objízdná trasa a uzavírka silnice bude řešena v dostatečném předstihu před
zahájením stavebních prací na silnici
8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje ze dne 28. dubna 2015 čj.: SKHSHK 9297/2015/2/HOK.RK/Li
Souhlasné závazné stanovisko
9. Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách 2, 517 61 Rokytnice
v Orlických horách
Obec Říčky v Orlických horách souhlasí za těchto podmínek:
- Obec bude zvána na pravidelné kontrolní prohlídky
- Na stavbu budou zachovány a plynule napojeny všechny současné sjezdy a výjezdy
z okolních pozemků
- Obec upozorňuje na vedení inženýrských sítí (kanalizace - majetek obce) v tělese
stavby
10. HZS KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, č.j. HSHK-2270-2/2015 ze dne
6.5.2015
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: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59 Hradec Králové, IČO 27502988

Odůvodnění:
Stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59 Hradec Králové, IČO 27502988, podal dne 7.12.2015 u
zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „III/31010 Říčky
v Orlických horách – II. etapa“ prováděné na parc. č. 1456, 1284/1, 1459/13, 1459/4, 1459/5,

1459/8, 1459/6, 1459/1, 1664/1, 1633/2, 1628/1, 1792/1, 1791, 1792/2, 2366/3, 1747, 1749/1,
1624/1, 1624/6, 1628/3, 1628/2, 1624/5, 1635, 1648, 1664/2, 1645, 1482/3, 1482/2, 1462/2,
1457, 1455, 1465/4, 1285/1, 137/2, -272 v k.ú. Říčky v Orlických horách. K žádosti o povolení
stavby byla přiložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, vyhotovená projekční
kanceláří M.I.S. Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Zdeněk Kysilko, DiS, ČKAIT – 0701489.
Dne 8.12.2015 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 nad Kněžnou. 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.
V průběhu stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.
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 Rokytnice v Orlických horách,
odbor výstavby a životního prostředí, náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
dne 13.5.2015 č.j.: MEUROK/373/2015.
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, vyjádření ze dne 23.9.2015
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd.ŽP - závazné stanovisko z 21.4.2015
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor VŽP – souhlas ze dne 13.4.2015
Lesy ČR s.p., správa toků, oblast Povodí Labe, Hradec Králové - vyjádření ze dne 20.4.2015
Lesy ČR, s.p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, vyjádření ze dne 20.4.2015

-

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Hradec
Králové – Plačice ze dne 10.9.2015

-

AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory, závazné stanovisko ze dne 16.4.2015
Obec Říčky v Orlických horách – vyjádření ze dne 25.8.2015
Rokytnická voda, s.r.o., č.p.357, Rokytnice v Orlických horách, vyjádření ze dne 6.5.2015
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, odbor výstavby a životního prostředí – souhlas

-

s vydáním stavebního povolení ze dne 13.4.2015
České radiokomunikace, odd. ochrany sítí, Skokanská 2117/1, Praha – vyjádření ze dne 22.12.2014
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – vyjádření ze dne 10.8.2015
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 4.5.2015, souhlas 4.5.2015,
sdělení ze dne 25.11.2014
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, – závazné
stanovisko ze dne 6.5.2015
Krajské ředitelství policie KHK, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, ze dne 23.4.2015
O2 Czech republic a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle - Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, vyjádření k existenci SEK č. 730192/14
ze dne 25.11.2014, stanovení podmínek ochrany sítě EK č. POS Li-216/15
Vodafone Czech Republic a.s., Technická 23, 602 00 Brno – vyjádření ze dne 25.11.2014
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice závazné stanovisko ze dne 3.12.2014

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
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona:
Trvalé zábory:
T1. č.p. (PK) 2398/2 – INTERESTA CZ s.r.o., Letohradská 100, 56206 Ústí nad Orlicí
T2. č.p. (PK) 2398/3 – Obec Říčky V Orlických horách, č.p. 2, 51761 Říčky v Orlických horách
T3. č.p. (PK) 1459/13 – Macháček Petr, Nádražní 272, 56164 Jablonné nad Orlicí
- SJM Macháček Petr a Macháčková Jitka, Nádražní 272, 56164 Jablonné
nad Orl.
T4. č.p. (PK) 1459/1; (ZE) 1659/1 – Gorun Petr MUDr.,Dukelská 507, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
T5. č.p. (PK) 1664/1; (ZE) 1651/2 – Gorun Petr MUDr, Dukelská 507, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí
T6. č.p. (PK) 1664/1; (ZE) 1664/1 – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
T7. č.p. (PK) 1633/2 – Musil Luboš Ing., Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno
T8. č.p. (PK) 1628/1 – Kulhavý Jaroslav, Pivovarská 424, Hylváty. 56203 Ústní nad Orlicí
T9. č.p. (PK) 1792/1 – Kolowrat – Krakowský Jan, Kolowratská 1, 51601 Rychnov nad Kněžnou
Dočasné zábory:
D1. č.p. (PK) 2398/4 – Správa silnic Královehradeckého kraje / Královéhradecký kraj
D2. č.p. (PK) 2398/1 – Správa silnic Královehradeckého kraje / Královehradecký kraj
D3. č.p. (PK) 1459/13 – Macháček Petr, Nádražní 272, 56164 Jablonné nad Orlicí
- SJM Macháček Petr a Macháčková Jitka, Nádražní 272, 56164 Jablonné nad
Orlicí
D4. č.p. (PK) 1459/1; (ZE) 1659/1 – Gorun Petr MUDr., Dukelská 507, Hylváty 56201 Ústí n. Orl.
D5. č.p. (PK) 1664/1; (ZE) 1651/2 – Gorun Petr MUDr., Dukelská 507, Hylváty 56201 Ústí n. Orl.
D6. č.p. (PK) 1664/1; (ZE) 1664/1 – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,

Nový Hradec Králové. 50008 Hradec Králové
D7. č.p. (PK) 1633/2 – Musil Luboš Ing., Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno
D8. č.p. (PK) 1633/2 – Musil Luboš Ing., Vídeňská 849/13, Štýřice, 63900 Brno
D9. č.p. (PK) 1628/1 – Kulhavý Jaroslav, Pivovarská 424, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí
D10. č.p. (PK) 1792/1 – Kolowrat – Krakowský Jan, Kolowratská 1, 51601 Rychnov nad Kněžnou

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
podle § 109 písm. d) stavebního zákona
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, 130 00
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Rokytnická voda, s.r.o., čp. 357, Rokytnice v Orlických horách, PSČ 517 61
Obec Říčky v Orlických horách, Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61
Město Rokytnice v Orlických horách, nám. Jindřicha Šimka čp. 3, 517 61 Rokytnice v O.h.
- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo
stavby na něm – identifikován parc. číslem pozemku)
k.ú. Říčky v Orlických horách – 1456, 1284/1, 1459/13, 1459/4, 1459/5, 1459/8, 1459/6,
1459/1, 1664/1, 1633/2, 1628/1, 1792/1, 1791, 1792/2, 2366/3, 1747, 1749/1, 1624/1, 1624/6,
1628/3, 1628/2, 1624/5, 1635, 1648, 1664/2, 1645, 1482/3, 1482/2, 1462/2, 1457, 1455, 1465/4,
1285/1, 137/2, -272
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.

Ing. Jiří Mazúch v.r.
Odborný referent 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 MěstaDigitálně
Rychnov podepsal
n.Kn. 22.12.2015.
Ing. Jiří Mazúch

Datum: 21.01.2016 14:10:02 +01:00

Doručí se:
SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové - DS
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové - DS
veřejnou vyhláškou účastníkům řízení dle:
§ 109 písm.c,d,e) stavebního zákona.
OÚ Říčky v Orlických horách – úřední deska
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – 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, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice KHK, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
archiv
vypraveno dne 20.2.2016

