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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení
žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 12. 10. 2018 u zdejšího
speciálního stavebního úřadu stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na
Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové, zastoupený: IDProjekt s. r. o., IČO: 02497247, Jůnova 1028, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, (dále jen "stavebník") a rozhodl takto:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

STAVEBNÍ POVOLENÍ
„I/37 Jaroměř – Heřmanice, oprava silnice“
obsahující stavební objekty:
SO 101 – Komunikace
SO 180 – Dopravně-inženýrská opatření
(dále jen "stavba").

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:
Obec: Heřmanice
Katastrální území: Heřmanice nad Labem
parc.č.

druh pozemku podle KN

vlastník

623/2

ostatní plocha-silnice

ČR – ŘSD ČR

623/5

ostatní plocha-silnice

ČR – ŘSD ČR

157

orná půda

Jiří Horký, nar. 26. 7. 1944
Jiří Horký, nar. 2. 6. 1972

621/2

ostatní plocha-ost. komunikace

obec Heřmanice

st. 77

zastavěná plocha a nádvoří

obec Heřmanice

621/1

ostatní plocha-ost. komunikace

obec Heřmanice

8/1

ostatní plocha-jiná plocha

st. 14

zastavěná plocha a nádvoří

625/1

ostatní plocha-ost. komunikace

obec Heřmanice

st. 73

zastavěná plocha a nádvoří

Martin Svoboda
Veronika Svobodová

623/1

ostatní plocha-silnice

ČR – ŘSD ČR

st. 12

zastavěná plocha a nádvoří

Miloslav Brandejs

st. 11

zastavěná plocha a nádvoří

7/2

zahrada

167/3

vodní plocha-koryto vodního
toku

ČR – ŘSD ČR

623/3

ostatní plocha-ost. komunikace

ČR – ŘSD ČR

Josef Jelínek
Marie Jelínková
Josef Hošek
Kateřina Hošková

Stanislav Němec
Marie Němcová
Stanislav Němec
Marie Němcová

pozn.
-
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Obec: Hořenice
Katastrální území: Hořenice
parc.č.

druh pozemku podle KN

vlastník

450/1

ostatní plocha - silnice

ČR – ŘSD ČR

pozn.
-

Popis stavby:
101 – Komunikace
Předmětem tohoto stavebního objektu je nová konstrukce komunikace I/37 v úseku
staničení km 22,97000 (ZÚ km 0,000 00) až km 23,74000 (KÚ km 0,770 00). Na celém
úseku délky 770,00 m je navržena nová kompletní skladba konstrukce v celkové tl. 650 mm
(celková tl. asfaltobetonových vrstev 200 mm), při sanaci podloží 1050 mm. Ve staničení
km 0,170 50 až km 0,370 50 je navržena nová dešťová kanalizace délky 198,30 m, včetně
šachet, UV a podélné mělké drenáže. Tato kanalizace bude v místě odbočky na Krabčice
napojena na stávající dešťovou kanalizaci. Stávající příkopy a propustky budou vyčištěny,
betonové žlabovky nahrazeny novými. Bude provedeno doplnění krajnic, ohumusování,
hydroosev. Směrové a výškové uspořádání bude stávající. Bude obnoveno svislé a
vodorovné dopravní značení.
SO 180 – Dopravně-inženýrská opatření
Objekt řeší přechodné dopravní značení a opatření během realizace výstavby. Nejedná se
o stavbu z hlediska stavební zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno formou
stanovení přechodné úpravy provozu.
Je navržena realizace stavby za částečného omezení dopravy po polovinách vozovky.
Doprava bude řízena v pracovní době proškolenými pracovníky stavby, mimo pracovní
dobu a v době technologických přestávek SSZ.
Stavby zařízení staveniště, úpravy připojení na pozemní komunikace a nemovitosti,
výměny obrub a chodníkových povrchů nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť
tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení zdejšího
speciálního stavebního úřadu.
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
A:

Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

A1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracovala: IDProjekt s. r. o., IČO: 02497247, Jůnova 1028, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, ověřeno: Ing. Pavel Matys, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
ČKAIT – 0601177, zak. č. 0166, dat. III/2018; 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.

A2.

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení
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zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 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.
A3.

Stavba bude dokončena do třech let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

A4.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

A5.

Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů:

o

§ 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s
archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento
záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 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. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost,
kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
§ 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen
učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k
archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu
nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

o

A6.
o

Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
§ 176 odst. 1cit. 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 anebo 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.

A7.

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.

A8.

Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu
nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za
dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich
narušení nebo poškození.

A9.

Po dobu realizace stavby stavebník zajistí, aby byl zhotovitelem zajištěn bezpečný a
bezbariérový přístup k RD č. p. 35 st. p. č. 73 k. ú. Heřmanice). Sjezd na zpevněnou
plochu u severního štítu RD č. p. 35 bude upraven bezbariérově. Při případném
krátkodobém omezení příjezdu bude zajištěno včasné projednání s vlastníky, příp.
uživateli tohoto rodinného domu.

A10. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí, aby byl zhotovitelem zajištěn příjezd pro
sanitní a hasičské vozy. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení)
do prostoru jejich umístění v případě havárie.
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A11. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba
stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
A12. 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.
A13. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do
původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
A14. Při stavebních pracích musí být učiněna 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.
A15. 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.
A16. 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).
A17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
A18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby: závěrečná kontrolní prohlídka.
Stavebník při kontrolní prohlídce 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 stavebním řízení (k
nahlédnutí)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám
proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§
156 stavebního zákona)
- prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami
stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny
zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity
výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními
právními předpisy (Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor
Náchod, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501
01 Hradec Králové, územní pracoviště Náchod, Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502
10, Hradec Králové)
- stavební deník (k nahlédnutí)
- geometrický plán (pokud dochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení
stavby)
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- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné
osobě k jejich využití nebo odstranění
- zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení
(GridServices, s. r. o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
obec Heřmanice, -VO, kanalizace, vodovod); příp. doklady, ze kterých bude zřejmé, že
při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí
- 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,
- stanovení místní úpravy provozu (byla-li vyvolána jeho potřeba změnou místní
úpravy provozu)
A19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
A20. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními
předpisy.
A21. 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, ochranu proti hluku.nam.cz
A22. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
A23. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou
stavbou.
B:

Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí
technického vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a
ostatních účastníků řízení:

B1.

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, –
vyjádření k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK ze dne 19. 9. 2018 č. j.
723779/18

B2.

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha –
vyjádření k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK ze dne 13. 12. 2017 č.
j. 791803/17

B3.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci
energetického zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0100847437

B4.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci
energetického zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0100847434

B5.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci
energetického zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0100847428

B6.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci
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energetického zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0100847413
B7.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci
energetického zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0100847407

B8.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci
energetického zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0100847358

B9.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k PD ze dne 31. 8.
2018 zn. 1099949309

B10. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne
25. 9. 2018 č. j. PVZ/18/37651/Tj/0
B11. GridServices s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – vyjádření k PD + podmínky
pro realizaci stavby ze dne 19. 9. 2018 zn. 5001779854
C:

Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

C1.

Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, náměstí Československé armády
16, 551 33 Jaroměř – koordinované závazné stanovisko ze dne 3. 10. 2018 č. j.
PDMUJA 27546/2018:
Z vodoprávního hlediska:
Souhlas podle ustanovení § 17 odst. vodního zákona je podmíněn následujícími
podmínkami:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni DSP + VD-ZDS,
IDProjekt s. r. o., 3/2018
Při zacházení se závadnými látkami je stavebník povinen učinit přiměřená opatření,
aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich
prostředí.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Dřeviny rostoucí v těsné blízkosti stavby budou řádně ochráněny, tzn. kmen a větve
chránit např. bedněním a bandážováním.
Vykopávky rýh, zářezů a snižování terénu oproti stávajícímu stavu v blízkosti stromů,
tzn. „výkopy“ vedené v kořenovém prostoru stromu, požadujeme provádět ručně,
pomocí odsávací techniky nebo tlakové vody s opatrným postupem a selektivním
přístupem k obnaženým kořenům. Kořeny do 20 mm na hraně výkopu ve směru ke
stromu budou ostře přetnuty a hladce přerušeny a ošetřeny prostředky na ošetření
ran (jako např. štěpařský vosk, stimulátory růstu, přípravky s obsahem huminových
solí, fulvo kyselin a s obsahem fungicidních látek apod.). Kořeny s průměrem nad 20
mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu.
Výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších 25 ºC, musí být
co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny
(např. vlhčené jutové pytle, vlhčená textilie apod..). Materiál použitý pro zakrytí, resp.
ochranu kořenů ve výkopech, musí být pravidelně vlhčen a udržován vlhký.
U stromu, u kterého bude výkop veden kořenovým prostorem stromu, bude během
stavební činnosti prováděna zálivka stromu v celém tomto prostoru, tak, aby nedošlo
k přemokření půdy a rozbahnění půdního povrch. Četnost a intenzita zálivky bude
nastavena se zohledněním rozložení a intenzity srážek, stanovištních poměrů a
dimenzi stromu.
V kořenové zóně stromů se nebude provádět žádná navážka zeminy nebo jiného
materiálu. Do kořenové zóny stromu se smí navážet pouze hrubozrnný materiál
propouštějící vodu a vzduch. Vegetační vrstva o mocnosti max. 20 cm nesmí být
rozprostřena blíže než 1 m od kmene stromu.
Během výstavby nesmí být kořenový prostor zatěžován soustavným přecházením,
pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním
materiálů.

o
o

o
o

o

o

o

o

7

V případě zakrytí kořenového systému v prostoru kořenové zóny zpevněnou plochou
u výstavbou zasažených dřevin, použít vhodné dostupné technické prostředky, které
budou umožňovat maximální vsakování dešťové vody do kořenového systému dřevin
Při realizaci a údržbě stavby budou na ní a v zařízeních staveniště vhodnou a
účinnou metodou likvidovány invazivní druhy rostlin.
Při realizaci, údržbě a ošetření travnatých ploch bude umožněn a podpořen výskyt
kvetoucích neinvazivních a neexpanzivních (vyšších) dvouděložných bylin.
Musejí být přijata taková opatření, která zabrání úniku ropných a jiných nežádoucích
látek (pohonné hmoty, oleje, barvy, rozpouštědla, cement, sole apod.) do vegetačních
ploch, resp. do životního prostředí.

o
o
o
o

C2.
o

o

C3.
o
o
o
o
o

C4.

o

o

o

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie,
Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové – stanovisko ze dne 11. 9. 2018 č. j.
KRPH-80463-3/ČJ-2018-0500DP:
V souvislosti s návrhem přechodné úpravy provozu je nutno řešit výjezdy z bočních
komunikací do pracovního úseku. Do kyvadlově řízeného úseku nelze vjezd vozidel
umožnit – je třeba tyto boční výjezdy řešit pracovníky stavby, pomocí SSZ nebo
uzavřít. Taktéž je třeba do návrhu zapracovat případné přemístění autobusových
zastávek.
V souvislosti s návrhem místní úpravy provozu požadujeme, aby místní úprava
provozu respektovala z důvodu zajištění ucelenosti systému značení v rámci delšího
úseku trasy tu skutečnost, že vodorovné značení č. V 9b bude užito před každým
přechodem podélné čáry přerušované v čáru souvislou. Dále v km 0,4 je navrhováno
osazení SDZ č. B 21a, a toto je pak třeba opakovat i při levé straně vozovky. Veškerá
napojení polních cest (nikoliv jednotlivých sjezdů) na silnici I/37 budou označena
pomocí dopravních zařízení č. Z 11g.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní
inspektorát, Plhovská 1176, 547 45 Náchod - stanovisko ze dne 23. 10. 2018 č. j.
KRPH-81626/ČJ-2018-050506:
V pracovní době od 6:00 hod min. do 18:00 hod. bude provoz kyvadlově řízen
pověřenými osobami v reflexních vestách, vybavenými audio-pojítky a nebudou
vykonávat žádnou jinou činnost.
Úsek od křižovatky se silnicí II/285 po MOK Na Špici (se silnicí I/33 xs II/299) bude
prováděn po třetinách, aby byly zajištěny vždy pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh
o šířce min. 3,00 m.
Dopravní značení s výjimkou SDZ č. B26 (Konec všech zákazů) bude na
retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.
Dopravní značky budou umístěny nejen vpravo, ale i vstřícně vlevo.
Dále je nutno počítat s tím, že se v dotčeném úseku nachází mnoho křižovatek se
silnicemi II. a III. tříd a místních komunikací, které musejí být zapracovány do návrhu
DIO.
MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice – závazné
stanovisko ze dne 29. 10. 2018 sp. zn. 8028/73102/2018-1150-OÚZ-PCE (shodné
podmínky stanoviska Agentury logistiky – ReStř VD Hradec Králové ze dne 23. 8.
2018 č. j. MO 229809/2018-5512HK:
Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/37 v celém profilu.
Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního
úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů
nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
- únosnost objektů – min. 70 t
- směrové poměry oblouků – 20-30 m
- podjezdná výška 4,5 m
- šířka vozovky -7 m
Při uzavírce silnice I/37 požaduji tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku
vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové min. 3
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týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
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 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění:
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČ:O 65993390, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupená: IDProjekt s. r. o., IČO: 02497247,
Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem):
Jiří Horký, dat. nar. 26. 7. 1944, Hořenice 17, 551 01 Hořenice
Jiří Horký, dat. nar. 2. 6. 1972, Na Zavadilce 788, 551 01 Jaroměř
obec Heřmanice, IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Josef Jelínek, dat. nar. 16. 4. 1956, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Marie Jelínková, dat. nar. 3. 5. 1959, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Josef Hošek, dat. nar. 22. 3. 1990, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Kateřina Hošková, dat. nar. 12. 4. 1983, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Martin Svoboda, dat. nar. 14. 4. 1979, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Veronika Svobodová, dat. nar. 17. 5. 1978, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Miloslav Brandejs, dat. nar. 25. 10. 1976, Heřmanice 7, 552 12 Heřmanice
Stanislav Němec, dat. nar. 13. 1. 1951, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
Marie Němcová, dat. nar. 25. 1. 1952, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu):
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce
povodí)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
obec Heřmanice, IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice (VO, kanalizace,
vodovod)

Odůvodnění:
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha,
Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený: IDProjekt s.
r. o., IČO: 02497247, Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, podal dne 12. 10. 2018 u
zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
„I/37 Jaroměř – Heřmanice, oprava silnice“ obsahující stavební objekty: SO 101 –
Komunikace, SO 180 – Dopravně-inženýrská opatření na pozemcích uvedených ve výroku
tohoto rozhodnutí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doplňována o potřebné
doklady v průběhu řízení, poslední z nich byly doplněny dne 6. 11. 2018.
Dne 26. 11. 2018 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního podle ustanovení §
112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože
speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy 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
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jednání. Současně poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí
ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.
Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým
počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky), oznámení o zahájení řízení se
doručuje postupem podle stavebního zákona (tzn. písemnosti jsou účastníkům řízení
doručovány ve smyslu § 25 odst. 2, 3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst.
2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou; to se netýká účastníků řízení uvedených v § 27
odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě). Ostatní písemnosti se doručují
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným
orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito
účastníci poučeni v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě (ustanovení
§ 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění).
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.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo
regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo
územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
její soulad s územně plánovací dokumentací:
Jedná se o změnu stavby beze změny v užívání, územní rozhodnutí se nevydává.
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je
v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb.
Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání
území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) jsou
prověřovány v případě, že stavba vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, a to právě
v tomto územním řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy, které nevyžadují
územní rozhodnutí, není tedy třeba posuzovat požadavky na využívání území. Vyhláškou,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb.
Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění
pozdějších předpisů, se zde neuplatní, neboť se jedná o stavbu silnice I. třídy, jejíž součástí
nejsou chodníky. Jak vyplývá z výše uvedeného, projektová dokumentace stavby splňuje
obecné požadavky na stavby.
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající komunikaci, jiné technické, popř. jiné vybavení
potřebné k užívání stavby není třeba budovat.
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř.
jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.
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e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:
Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je výměna konstrukčních vrstev komunikace,
budoucí užívání stavby se nemění. Výměnou nevyhovujících konstrukcí a vozovkových
vrstev dojde ke zlepšení stavebně technického stavu vozovky a jejích užitných vlastností.
Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků
řízení a dotčených orgánů:
(do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)
- Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, náměstí Československé armády 16,
551 33 Jaroměř – koordinované závazné stanovisko ze dne 3. 10. 2018 č. j. PDMUJA
27546/2018
- Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, náměstí Československé armády 16,
551 33 Jaroměř – závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím ZPF ze dne 3. 10.
2018 č. j. PDMUJA 27546/2018
- MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice – závazné
stanovisko ze dne 29. 10. 2018 sp. zn. 8028/73102/2018-1150-OÚZ-PCE
- Agentura logistiky - Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké
náměstí 33, 500 01 Hradec Králové – vyjádření ze dne 23. 8. 2018 č. j. MO
229809/2018-5512HK
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská
530, 549 32 Velké Poříčí – závazné stanovisko ze dne 12. 9. 2018 č. j. HSHK-41192/2018
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové, územní pracoviště Náchod – závazné stanovisko ze dne 10. 9. 2018 č. j.
KHSHK 26322/2018/HOK.NA/Ha
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie,
Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové – stanovisko ze dne 11. 9. 2018 č. j.
KRPH-80463-3/ČJ-2018-0500DP
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní
inspektorát, Plhovská 1176, 547 45 Náchod - stanovisko ze dne 23. 10. 2018 č. j.
KRPH-81626/ČJ-2018-050506
- Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne 25. 9.
2018 č. j. PVZ/18/37651/Tj/0
- obec Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice – vyjádření k existenci sítí ze dne
23. 5. 2018 (e-mail)
- DSO Jaroměřsko, 5. května 148, 551 02 Jaroměř-Josefov – stanovisko k existenci sítí
(vodovod, kanalizace) ze dne 14. 12. 2017 (e-mail)
- Technické služby města Jaroměře, Náchodská 544, 551 01 Jaroměř – vyjádření
k existenci sítí ze dne 19. 12. 2017
- Obecní úřad Hořenice, Hořenice 42, 551 01 Jaroměř – vyjádření k existenci sítí ze dne
18. 12. 2017 č. j. 310/2017
- Městské vodovody a kanalizace s. r. o. Jaroměř, ul. 5 května 148, 551 02 Jaroměř –
vyjádření k existenci sítí ze dne 14. 12. 2017
- GridServices s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – vyjádření k PD + podmínky pro
realizaci stavby ze dne 19. 9. 2018 zn. 5001779854
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, – vyjádření
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK ze dne 19. 9. 2018 č. j. 723779/18
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření
k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK ze dne 13. 12. 2017 č. j. 791803/17
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci energetického
zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze dne 13. 12. 2017
zn. 0100847437
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- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci energetického
zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze dne 13. 12. 2017
zn. 0100847434
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci energetického
zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze dne 13. 12. 2017
zn. 0100847428
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k PD ze dne 31. 8. 2018
zn. 1099949309
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci energetického
zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze dne 13. 12. 2017
zn. 0100847413
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci energetického
zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze dne 13. 12. 2017
zn. 0100847407
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci energetického
zařízení + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze dne 13. 12. 2017
zn. 0100847358
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0200686632
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0200686629
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0200686617
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0200686611
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0200686605
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze
dne 13. 12. 2017 zn. 0200686557
- Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 1555 00 Praha – vyjádření
k existenci sítí ze dne 13. 12. 2017 zn. 171213-132864649
- T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha – vyjádření k existenci
sítí ze dne 13. 12. 2017 zn. E43081/17
- České radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha – vyjádření k existenci
sítí ze dne 16. 12. 2017 zn. UPTS/OS/184072/2017
- NET4GAS, s. r. o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha – vyjádření k existenci sítí ze
dne 13. 12. 2017 zn. 10479/17/OVP/N
- ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 13.
12. 2017 zn. 0000018236
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků:
Jiří Horký – souhlas ze dne 7. 10. 2018
Jiří Horký ml. – souhlas ze dne 7. 10. 2018
Josef Jelínek – souhlas ze dne 26. 9. 2018
Marie Jelínková – souhlas ze dne 26. 9. 2018
Josef Hošek – souhlas ze dne 23. 10. 2018
Kateřina Hošková – souhlas ze dne 23. 10. 2018
Martin Svoboda – souhlas ze dne 1. 10. 2018
Veronika Svobodová - souhlas ze dne 1. 10. 2018
Miloslav Brandejs – souhlas ze dne 3. 10. 2018
Stanislav Němec – souhlas ze dne 8. 10. 2018
Marie Němcová – souhlas ze dne 8. 10. 2018
Návrh byl dále doložen:
- čestné prohlášení stavebníka ze dne 11. 9. 2018
- vyjádření projektanta k připomínce účastnice řízení p. Svobodové ze dne 30. 11. 2018
- plná moc pro IDProjekt, s. r. o. k zastupování ŘSD ze dne 31. 10. 2017
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Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, je stavba silnice I. třídy, její součásti, příslušenství a stavby související
veřejně prospěšná, pro kterou lze ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 téhož zákona podle
zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů) odejmout nebo omezit
vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k
pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace
nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství
nebo staveb souvisejících. Pro tuto stavbu tedy není třeba souhlas vlastníka dle ustanovení
§ 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k provedení stavebního záměru podle ustanovení
§ 184a stavebního zákona.
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 níže a proto jim přiznal
postavení účastníka řízení.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
 podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČ:O 65993390, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupená: IDProjekt s. r. o., IČO: 02497247,
Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem):
Jiří Horký, dat. nar. 26. 7. 1944, Hořenice 17, 551 01 Hořenice
Jiří Horký, dat. nar. 2. 6. 1972, Na Zavadilce 788, 551 01 Jaroměř
obec Heřmanice, IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Josef Jelínek, dat. nar. 16. 4. 1956, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Marie Jelínková, dat. nar. 3. 5. 1959, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Josef Hošek, dat. nar. 22. 3. 1990, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Kateřina Hošková, dat. nar. 12. 4. 1983, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Martin Svoboda, dat. nar. 14. 4. 1979, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Veronika Svobodová, dat. nar. 17. 5. 1978, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Miloslav Brandejs, dat. nar. 25. 10. 1976, Heřmanice 7, 552 12 Heřmanice
Stanislav Němec, dat. nar. 13. 1. 1951, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
Marie Němcová, dat. nar. 25. 1. 1952, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu):
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce
povodí)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
obec Heřmanice, IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice (VO, kanalizace,
vodovod)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm):
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dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 623/4, 126, st. 83, st. 97/1, st. 97/2, 140/1, st. 81, 153/2, st. 80, 156/2, st. 75, 625/1,
st. 13, 626, st. 8/1, st. 8/4, 186/2, 205/5, 185/, 167/5, 167/4, 179/1, 182, 175, 172/2, 167/2,
167/1, 166/2, 165/1, 163, 162/4, 4/1, st. 118, 4/2, st. 87, 624/1, 624/2, 7/2, 8/3, 8/4, 8/2, st.
103, 160/5, st. 82, 622, 158/1 v katastrálním území Heřmanice nad Labem, 213/3, 213/2,
475/56, 214 v katastrálním území Hořenice a další, jejichž vlastnická práva mohou být
prováděním stavby přímo dotčena.
Stavby zařízení staveniště, úpravy připojení na pozemní komunikace a nemovitosti,
výměny obrub nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou
součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení zdejšího speciálního stavebního
úřadu.
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.
Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové
dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.
Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť
závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon
vymáhat.
Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
Posouzení námitek účastníků:
Nebyly vzneseny námitky účastníků řízení.
V průběhu řízení byla uplatněna připomínka p. Veroniky Svobodové, účastnice řízení
(spoluvlastník rodinného domu č. p. 35 na pozemku st. p. č. 73, k. ú. Heřmanice) týkající se
zajištění příjezdu k domu během provádění stavby a bezbariérovému řešení příjezdu a
přístupu k rodinnému domu. K tomuto vydal své stanovisko Ing. Jakub Hajn za
zpracovatele projektové dokumentace a požadavky p. Veroniky Svobodové byly zakotveny
v podmínce č. A9. výroku stavebního povolení.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.
Jako podklad k žádosti o stavební povolení byl také doložen souhlas vlastníků dotčeného
pozemku st. p. č. 14 Josefa Hoška a Kateřiny Hoškové. V tomto souhlasu byly vzneseny
požadavky na úpravu výšky obrub před st. p. č. 14. Popis těchto úprav je zpracovatelem
projektové dokumentace popsán na výkrese – „situace dotčených pozemků - souhlas
s podmínkami“. K tomuto správní orgán pouze uvádí, že obruby nejsou součástí silnice I.
třídy.
Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne,
kdy nabylo právní moci.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Správní orgán upozorňuje stavebníka, že je třeba v dostatečném časovém předstihu min.
60 dní požádat odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o povolení uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro
uzavírku a pro provádění stavebních prací a následně dle potřeby o stanovení místní
úpravy provozu po dokončení stavby.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15 denní lhůty
k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost
doručuje.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Z p. Ing. Michaela Teichmanová
referent oddělení
silničního hospodářství

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce a po této lhůtě
vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

…………………

Sejmuto dne:

……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
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Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

……………………..

Sejmuto dne:

……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Heřmanice, Obecní úřad Hořenice tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3
správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce
úřadu po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o
vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické
desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Rozdělovník: (doručí se)
Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby) – do vlastních rukou
(dodejky):
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČO: 65993390, Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupená: IDProjekt s. r. o., IČO: 02497247,
Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem) – veřejnou vyhláškou:
Jiří Horký, dat. nar. 26. 7. 1944, Hořenice 17, 551 01 Hořenice
Jiří Horký, dat. nar. 2. 6. 1972, Na Zavadilce 788, 551 01 Jaroměř
obec Heřmanice. IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Josef Jelínek, dat. nar. 16. 4. 1956, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Marie Jelínková, dat. nar. 3. 5. 1959, Heřmanice 32, 552 12 Heřmanice
Josef Hošek, dat. nar. 22. 3. 1990, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Kateřina Hošková, dat. nar. 12. 4. 1983, Hrádecká 352, 503 15 Nechanice
Martin Svoboda, dat. nar. 14. 4. 1979, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Veronika Svobodová, dat. nar. 17. 5. 1978, Heřmanice 35, 552 12 Heřmanice
Miloslav Brandejs, dat. nar. 25. 10. 1976, Heřmanice 7, 552 12 Heřmanice
Stanislav Němec, dat. nar. 13. 1. 1951, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
Marie Němcová, dat. nar. 25. 1. 1952, Heřmanice 8, 552 12 Heřmanice
 podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemenu) – veřejnou vyhláškou:
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce
povodí)
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ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s. r. o., IČO: 27935311, Plynárenská 488/1, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
obec Heřmanice. IČO: 00272647, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice (VO, kanalizace,
vodovod)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na
něm) – veřejnou vyhláškou:
dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito
účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 623/4, 126, st. 83, st. 97/1, st. 97/2, 140/1, st. 81, 153/2, st. 80, 156/2, st. 75, 625/1,
st. 13, 626, st. 8/1, st. 8/4, 186/2, 205/5, 185/, 167/5, 167/4, 179/1, 182, 175, 172/2, 167/2,
167/1, 166/2, 165/1, 163, 162/4, 4/1, st. 118, 4/2, st. 87, 624/1, 624/2, 7/2, 8/3, 8/4, 8/2, st.
103, 160/5, st. 82, 622, 158/1 v katastrálním území Heřmanice nad Labem, 213/3, 213/2,
475/56, 214 v katastrálním území Hořenice a další, jejichž vlastnická práva mohou být
prováděním stavby přímo dotčena.
Dotčené orgány – do vlastních rukou (dodejky):
Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí, náměstí Československé armády 16,
551 33 Jaroměř
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby dopravní policie,
Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská
530, 549 32 Velké Poříčí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní
pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod
MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Agentura logistiky-Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí
33, 500 01 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
K vyvěšení na úřední desce:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Obecní úřad Heřmanice, Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice
Obecní úřad Hořenice, Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
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