MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
stavební úřad – životní prostředí
Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-28050/2022-L
Spisová značka: 1928/2021
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová
Kontakt: 725 082 583, lledrova@muko.cz
Sp. znak, sk. režim: 280.3.1, A/20
Datum: 09.05.2022

S T A V E B N Í

DLE ROZDĚLOVNÍKU

P O V O L E N Í

Žadatel, Královéhradeckého kraje, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec
Králové, zastoupeného na základě plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., IČO 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Hradec Králové - Plačice žádost o stavební
povolení pro stavbu „stavební úpravy pozemní komunikace III/3165 a III/3169 Doudleby nad Orlicí
- Potštejn“ na poz.č.parc. 1527/1 (ostatní plocha - silnice), st. 192 (zastavěná plocha a nádvoří),
857/7 (ostatní plocha - silnice), 1158 (zahrada), 1566 (zahrada), 1153 (zahrada), 3130 (trvalý travní
porost), 3293 (ostatní plocha - silnice), 3301 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), 3288
(ostatní plocha - silnice), 3156 (ostatní plocha – jiná plocha), v kat. území Vyhnánov a na poz.č.parc.
979/1 (ostatní plocha – silnice), 852 (orná půda), 858/4 (orná půda), 858/3 (orná půda), 858/1 (orná
půda), 893/24 (ostatní plocha – manipulační plocha), 893/7 (ostatní plocha – jiná plocha), 893/23
(ostatní plocha – jiná plocha), 893/12 (orná půda), 900/1 (orná půda), 899 (orná půda), 921/1 (orná
půda), 948/1 (ostatní plocha - silnice), 716/3 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo
upravené), 682/8 (orná půda), 893/11 (orná půda), 929 (ostatní plocha – jiná plocha), 538/3 (vodní
plocha – vodní nádrž umělá), v kat. území Záměl.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční
správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako
speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný
podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“),
a na základě usnesení nadřízeného správního orgánu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze
dne 12.03.2021 pod č.j. KUKHK-8699/DS/2021 (TI), projednal zmíněnou žádost ve stavebním řízení
podle § 108 - § 115 stavebního zákona a na základě jeho výsledku vydává dle § 115 stavebního
zákona a dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. a č. 66/2018 Sb., toto stavební povolení
pro stavbu:
„stavební úpravy pozemní komunikace III/3165 a III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“ na
poz.č.parc. 1527/1 (ostatní plocha - silnice), st. 192 (zastavěná plocha a nádvoří), 857/7 (ostatní
plocha - silnice), 1158 (zahrada), 1566 (zahrada), 1153 (zahrada), 3130 (trvalý travní porost),
3293 (ostatní plocha - silnice), 3301 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), 3288 (ostatní
plocha - silnice), 3156 (ostatní plocha – jiná plocha), v kat. území Vyhnánov a na poz.č.parc.
979/1 (ostatní plocha – silnice), 852 (orná půda), 858/4 (orná půda), 858/3 (orná půda), 858/1
(orná půda), 893/24 (ostatní plocha – manipulační plocha), 893/7 (ostatní plocha – jiná plocha),
893/23 (ostatní plocha – jiná plocha), 893/12 (orná půda), 900/1 (orná půda), 899 (orná půda),
921/1 (orná půda), 948/1 (ostatní plocha - silnice), 716/3 (vodní plocha – koryto vodního toku
přirozené nebo upravené), 682/8 (orná půda), 893/11 (orná půda), 929 (ostatní plocha – jiná
plocha), 538/3 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), v kat. území Záměl

p o v o l u j e .
Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci silnic III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn o celkové délce
staničení 3 092,68 m v kat. území Vyhnánov a Záměl.
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz
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V pasportizačním staničení silnice III/3165 cca 0,000 - 0,797 km a silnice III/3169 cca 1,432 3,732 km.
Začátek úseku je za křižovatkou silnic III/3164 a III/3165 (km 0,000).
Konec úseku je v oblasti křižovatky III/3169 a III/3167(km 3,092 68).
Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a respektuje stávající stav s nezpevněnými
krajnicemi š. 0,5 m. Šířka v intravilánu bude v rozmezí 5,5 - 5,75 m, rozmezí je dáno stávající
zástavbou, od které je nutno dodržet bezpečnostní odstup a stávajícím chodníkem. V extravilánu je
šířka sjednocena na 5,50 m.
Bude provedena recyklace za studená RS CA podkladních vrstev a následně položeny dvě asfaltové
vrstvy. Součástí stavby bude sanace krajů vozovky, zpevnění krajnic, reprofilace příkopů a
rekonstrukce stávajících příčných propustků. Přilehlé zatrubněné sjezdy budou plynule napojeny na
obnovený kryt vozovky.
Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace, který je porušen trhlinami, hloubkovou
korozí a plošnou deformací vozovky, dochází také k olamování krajů vozovky.
Rozsah stavebních prací zahrnuje odfrézování stávajícího asfaltového povrchu.
Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace (vyrovnání příčného sklonu vozovky,
reprofilace stávajících příkopů, sanace nezpevněných krajnic).
Návrh:
Návrh rekonstrukce bude spočívat v odstranění stávajících konstrukčních vrstev v tl. 100 mm. Dále
bude provedena lokální sanace poškozených podkladních vrstev a dále bude provedena recyklace za
studená RS CA v tl. 160mm a následně položeny asfaltové vrstvy (ACL 11+ tl. 40 mm a ACL 16+
tl. 60 mm). Spojení asfaltových vrstev bude provedeno pomocí spojovacích postřiků z kationaktivní
asfaltové emulze. V místech napojení na stávající komunikace bude provedeno řezání spár a ošetření
modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Výškové řešení:
Návrh respektuje stávající výšku nivelety. Návrh dále respektuje napojení na stávající přilehlé sjezdy a
samostatné sjezdy na pozemky. Základní příčný sklon komunikace bude proměnlivý dle stávajícího
stavu, jinak střechovitý cca 2,5 % v místech směrových oblouků bude upraveno klopení.
Výškové napojení na silnici III/3165 s asfaltobetonovým krytem bude provedeno frézováním 50 mm,
následně bude nanesen spojovací postřik PS-E a provedeno položení asfaltobetonové obrusné vrstvy
ACO 11+v tloušťce 50 mm.
Směrové řešení:
Směrový návrh řešení je veden dle stávající trasy komunikace. Minimální sklon zemní pláně je 3,0%.
Konstrukce povrchů
Konstrukce vozovky (dle diagnostiky) pro silnici III/3165 - varianta B:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
Spojovací postřik z katioaktivní asfaltové emulze
Asfaltový beton pro ložné vrstvy
Spojovací postřik z katioaktivní asfaltová emulze
Infiltrační postřik z katioaktivní asfaltové emulze
s podrcením kamenivem
Recyklace za studena s použitím cementu a
asfaltového pojiva
CELKEM

ACO 11+ 50/70
PS-E
ACL 16+ 50/70
PS-E
fr.2/4 Pl-C

40 mm
0,40 kg asf/m2
60 mm
0,60 kg asf./m2
0,80 kg asf./m2

ČSN EN 13108-1:2008
CSN 736129
ČSN EN 13108-1:2008
ČSN 73 6129
ČSN 73 6129

RS CA

160 mm

TP 208

260 mm

Rozfrézování podkladu do 160 mm, přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky,
reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a předhutnění vrstvy.
Odstranění stávajících konstrukčních vrstev frézováním v tl. 0,10 m s odvozem pro jeho další využití.
Konstrukce vozovky (dle diagnostiky) pro silnici III/3169 - varianta C:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
Spojovací postřik z katioaktivní asfaltové emulze
Asfaltový beton pro ložné vrstvy
Spojovací postřik z katioaktivní asfaltová emulze
Infiltrační postřik z katioaktivní asfaltové emulze
s podrcením kamenivem
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Recyklace za studena s použitím cementu a
asfaltového pojiva
CELKEM

RS CA

160 mm

TP 208

260 mm

Rozfrézování do hloubky 160 mm a případné předrcení vrstev obsahujících kameny, přidání
doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, reprofilace do požadovaných sklonových
poměrů a předhutnění vrstvy. Vzhledem k výskytu kamenů zhruba v polovině sond, předpokládá se
předrcení v celé délce recyklovaného úseku.
Odstranění stávajících konstrukčních vrstev frézováním v tl. 0.10 m s odvozem pro jeho další využití.
Odvodnění:
Odvodnění komunikace je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky do stávajících silničních
příkopů. V intravilánu do uličních vpustí
Propustky:
Součástí je také rekonstrukce propustků. Jedná se o jedenáct příčných propustků. Propustky pod
podélnými sjezdy na pozemky budou rekonstruovány a budou uloženy trubky DN 400. Rekonstrukce
spočívá ve vybourání stávajících trub a uložení nových, rekonstrukci nátoků a výtoků včetně
rekonstrukce čel a reprofilace příkopů.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
z a s t o u p e n ý n a z á k l a d ě p l n é m o c i společností
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, Kutnohorská 59/23, HRADEC
KRÁLOVÉ - Plačice

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba stavebních úprav pozemní komunikace III/3165 a III/3169 Doudleby nad Orlicí Potštejn bude provedena na pozemcích na poz.č.parc. 1527/1 (ostatní plocha - silnice), st. 192
(zastavěná plocha a nádvoří), 857/7 (ostatní plocha - silnice), 1158 (zahrada), 1566 (zahrada),
1153 (zahrada), 3130 (trvalý travní porost), 3293 (ostatní plocha - silnice), 3301 (vodní plocha –
koryto vodního toku umělé), 3288 (ostatní plocha - silnice), 3156 (ostatní plocha – jiná plocha), v
kat. území Vyhnánov a na poz.č.parc. 979/1 (ostatní plocha – silnice), 852 (orná půda), 858/4 (orná
půda), 858/3 (orná půda), 858/1 (orná půda), 893/24 (ostatní plocha – manipulační plocha), 893/7
(ostatní plocha – jiná plocha), 893/23 (ostatní plocha – jiná plocha), 893/12 (orná půda), 900/1
(orná půda), 899 (orná půda), 921/1 (orná půda), 948/1 (ostatní plocha - silnice), 716/3 (vodní
plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 682/8 (orná půda), 893/11 (orná půda),
929 (ostatní plocha – jiná plocha), 538/3 (vodní plocha – vodní nádrž umělá), v kat. území Záměl.
2. Stavba bude dále provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností VDI Projekt
s.r.o., IČO 28860080, se sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10 a autorizované autorizovaným
inženýrem pro dopravní stavby panem Ing. Václavem Lexou ČKAIT 0013283, ve smyslu § 159
stavebního zákona, která bude speciálním stavebním úřadem ověřena ve stavebním řízení po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, oznámit termín zahájení stavby.
4. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě
výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena
nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023.
6. Jedná se o stavbu financovanou z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel
jako zhotovitel, a kde je tedy stavebník povinen dle § 152 odst. 4 stavebního zákona zajistit
technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou
dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí
stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
7. Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí,
SÚŽP + MěÚ Rychnov nad Kněžnou) v dostatečném předstihu žádost o stanovení
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16.
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18.
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20.
21.

22.
23.

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní
úřad žádost o stanovení omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkami či
objížďkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích bude-li zapotřebí.
Před osazením nových dopravních značek je nutno si předem zajistit stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikačních dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, kde je příslušným dopravním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí,
SÚŽP + MěÚ Rychnov nad Kněžnou).
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se
v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření
zabraňující jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce
prováděny ručním kopáním.
O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje
osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu
s ověřenou dokumentaci po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací
vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla
zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon
č.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).
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť
v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od
20ºº do 7ºº hodin.
Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude
řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými
výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace,
případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně
předány jejich vlastníkům.
Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce,
ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby.
Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118
stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být
dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“)
tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV
- certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV posouzení shody výrobcem apod.
Dle § 115 stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek
stavby. Bude pouze provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 23).
Po ukončení stavby bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti je třeba
předložit potřebné doklady (např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický
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24.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plán /geodetické zaměření provedené stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru
prováděný oprávněným subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku,
doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby,
doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, stavební deník, apod.).
Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření,
souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):
koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kostelec nad Orlicí (prvoinstanční památkový
orgán, silniční úřad, ochrana životního prostředí, územní plánování) ze dne 12.08.2021 pod
č.j. MUKO-11559/2019-lf
sdělení orgánu ochrany přírody MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 03.09.2021 pod č.j. MUKO33207/2021-lc, ve kterém správní orgán uvádí, že vydané vyjádření ze dne 21.11.2019 pod
č.j. MUKO-35531/2019-lc je nadále v platnosti
stanovisko (doplněk) orgánu ochrany přírody MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne 26.08.2021 pod
č.j. OVŽP-23081/2021-1396/2021-Pol
závazné stanovisko sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru ze dne 16.09.2021 pod sp.zn. 118372/2021-1150-OÚZ-BR
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje ze dne 06.06.2019 pod č.j. HSHK-2748-2/2019
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje ze dne 19.06.2019 pod č.j. KHSHK 20091/2019/HOK.RK/Li
stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 04.08.2021 pod č.j. KRPH-72048/ČJ2021-050706
závazné stanovisko dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Rychnov nad
Kněžnou ze dne 07.10.2021 pod č.j. MURK-OVŽP-24095/2021-296/2021-Pol
závazné stanovisko obsahující souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu vydané
pod č.j. MURK-OVŽP-31329/2021-333/2021-Hlou ze dne 15.11.2021
závazné stanovisko orgánu územního plánování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, dle § 96b odst. 3
stavebního zákona pod č.j. KUKHK-1438/UP/2022 ze dne 22.02.2022
souhlas orgánu státní správy lesů MěÚ Kostelec nad Orlicí s umístěním stavby v ochranném
pásmu lesa vydaný pod č.j. MUKO-4831/2022-mp ze dne 04.02.2022

Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního
stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.
25. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření
správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření
správců pozemních komunikací to z(e):
• vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 22.04.2021 pod č.j. 633491/21 s tím, že
v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
• vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 09.09.2021 pod
zn.č. ZN/1304/SS/21
• stanovisko společnosti GasNet Služby s.r.o. ze dne 20.09.2021 pod zn.č. 5002446002 s tím, že
v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky
• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. pro stavební řízení ze dne 11.08.2021 pod
č.j. AQUA/9171/2021/Dk
• vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby
v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 12.01.2022 pod zn.č. 001123133305
• vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu
energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 12.01.2022 pod zn.č.
001123119377
• sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.03.2022 pod
zn.č. 0101706081 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN + NADZEMNÍ SÍŤ NN
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Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního
stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.
Odůvodnění:
Na základě usnesení nadřízeného správního orgánu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze
dne 12.03.2021 pod č.j. KUKHK-8699/DS/2021 (TI), obdržel zdejší správní orgán dne 28.04.2021 od
stavebníka Královéhradeckého kraje, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec
Králové, zastoupeného na základě plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., IČO 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Hradec Králové - Plačice žádost o stavební
povolení pro stavbu „stavební úpravy pozemní komunikace III/3165 a III/3169 Doudleby nad Orlicí
- Potštejn“ na poz.č.parc. 1527/1 (ostatní plocha - silnice), st. 192 (zastavěná plocha a nádvoří),
857/7 (ostatní plocha - silnice), 1158 (zahrada), 1566 (zahrada), 1153 (zahrada), 3130 (trvalý travní
porost), 3293 (ostatní plocha - silnice), 3301 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), 3288
(ostatní plocha - silnice), 3156 (ostatní plocha – jiná plocha), v kat. území Vyhnánov a na poz.č.parc.
979/1 (ostatní plocha – silnice), 852 (orná půda), 858/4 (orná půda), 858/3 (orná půda), 858/1 (orná
půda), 893/24 (ostatní plocha – manipulační plocha), 893/7 (ostatní plocha – jiná plocha), 893/23
(ostatní plocha – jiná plocha), 893/12 (orná půda), 900/1 (orná půda), 899 (orná půda), 921/1 (orná
půda), 948/1 (ostatní plocha - silnice), 716/3 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo
upravené), 682/8 (orná půda), 893/11 (orná půda), 929 (ostatní plocha – jiná plocha), 538/3 (vodní
plocha – vodní nádrž umělá), v kat. území Záměl.
K žádosti bylo připojeno:
- projektová dokumentace stavby zpracovaná společností VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, se
sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10 a autorizované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby
panem Ing. Václavem Lexou ČKAIT 0013283
- zpráva č. 0821 V185046 diagnostický průzkum a návrhy oprav na vybraných úsecích silnic
III/3165 a III/3169 Doudleby nad Orlicí – Potštejn z července 2020, vypracovaný společností IMOS
Brno a.s., Ing. Petr Meluzin (ČKAIT 0007511)
- zpráva č. 9/20 diagnostika – PAU a AHV dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. pro silnici č. III/3165 a
III/3169 Doudleby nad orlicí – Potštejn z května 2020, vypracovaná společností TEPVERAM s.r.o.
- geologický a geotechnický průzkum pro rekonstrukci komunikace č. III/3165 Doudleb nad Orlicí a
č. III/3169 Potštejn z října 2018, vypracovaný RNDr. Tomášem Vranou
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – příprava ev.č. MGO190237 ze dne
30.09.2019, Ing. Hana Dvorská (koordinátor BOZP)
- zpráva ke statickému výpočtu ze dne 08.02.2019, vypracovaná společností GEOMET s.r.o.,
Ing. Veronika Libosvárová
- sdělení o existenci komunikačního vedení v majetku společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne
23.04.2021 pod zn. 0700370176 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení
v majetku společnosti s platností do 23.04.2022
- sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.04.2021 pod
zn.č. 0101511406 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN + NADZEMNÍ SÍŤ NN + NADZEMNÍ SÍŤ VN +
STANICE s platností do 23.10.2021
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 22.04.2021 pod č.j. 633491/21 s tím, že
v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
- souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 538/3 s daným záměrem na předmětné části projektové
dokumentace (Václav Kahulec)
- souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 929 s daným záměrem na předmětné části projektové
dokumentace (Ing. Milan Bečička)
- souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 628/8 s daným záměrem na předmětné části projektové
dokumentace (Jarmila Daňsová)
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-

souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 921/1 s daným záměrem na předmětné části projektové
dokumentace (Ing. Milan Bečička)
souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 900/1, 899, 716/3, 893/11 s daným záměrem na
předmětné části projektové dokumentace (Ing. Miroslav Rozkot CSc.)
souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 893/24, 893/7, 893/23, 893/12 s daným záměrem na
předmětné části projektové dokumentace (Farma Tichý a spol. a.s.)
souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 852, 858/4, 858/3, 858/1 s daným záměrem na
předmětné části projektové dokumentace (Farma Tichý a spol. a.s.)
souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 3130, 3301 s daným záměrem na předmětné části
projektové dokumentace (Jaroslav Daňsa)
souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 1566, 1153 s daným záměrem na předmětné části
projektové dokumentace (Miroslav Frydrych)
souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. 1158 s daným záměrem na předmětné části projektové
dokumentace (MUDr. Ilona Talavašková + Petr Talavašek)
souhlas vlastníka dotčeného poz.č.parc. st. 192 s daným záměrem na předmětné části projektové
dokumentace (Bořek Hotmar)
plná moc (Královéhradecký kraj x ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Dne 28.04.2021 si speciální stavební úřad do spisu zajistil koordinované závazné stanovisko MěÚ
Kostelec nad Orlicí (prvoinstanční památkový orgán, silniční úřad, ochrana životního prostředí, územní
plánování) ze dne 10.06.2019 pod č.j. MUKO-11559/2019-lf.
Ve smyslu § 111 odst. 4 stavebního zákona „Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti,
stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se oznamuje
pouze stavebníkovi. Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o
zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi.“
Speciální stavební úřad při posouzení žádosti a jejich příloh zjistil, že neobsahují požadované
náležitosti a přílohy, proto usnesením ze dne 28.06.2021 pod č.j. MUKO-15438/2021-L, řízení o výše
uvedené žádosti přerušil dle § 111 odst. 3 stavebního zákona a výzvou dle § 111 odst. 3 stavebního
zákona s použitím ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu vyzval žadatele k odstranění nedostatků
žádosti s tím, že odstranění uvedených skutečností oznámí žadatel písemně nebo ústně do protokolu
(doložením požadovaných dokladů) nejpozději ve stanovené lhůtě tj. do 30.09.2021.
Dle výzvy bylo požadováno doplnit:
• plnou moci či pověření pro osobu, která podepsala výše uvedenou žádost o stavební
povolení, jelikož se nejedná o statutárního zástupce zplnomocněné společnosti
žádost je podepsána panem Hudouskem, který není statutárním zástupcem společnosti ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
•

✓
✓
✓
•
✓
✓
✓
✓
✓

souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
(Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu
dokumentace, nebo projektové dokumentace)
V daném případě se jedná o:
poz.č.parc. 3156 v kat. území Vyhnánov
poz.č.parc. 1527/1, 857/7, 3293, 3288, v kat. území Vyhnánov
poz.č.parc. 979/1, 948/1, v kat. území Záměl
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo stavebního zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy
(dle § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona)
závazné stanovisko dotčených orgánu na úseku ochrany životního prostředí sídlících na MěÚ
Kostelec nad Orlicí
závazné stanovisko dotčených orgánu na úseku ochrany životního prostředí sídlících na MěÚ
Rychnov nad Kněžnou
závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, územního odboru Rychnov nad Kněžnou
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje, územního pracoviště Rychnov nad Kněžnou
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✓

stanovisko Krajského ředitelství Policie ČR, dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou

•

stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (dle § 110
odst. 2 písm. d) stavebního zákona)
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. (vlastník a správce
komunikačního vedení)
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy od společnosti ČEZ Distribuce a.s.
stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. (provozovatel vodovodu a kanalizace)
stanovisko společnosti GasNet Služby s.r.o. (provozovatel distribuční soustavy)
vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje (zástupce vlastníka dopravní infrastruktury
/hospodaření se svěřeným majetkem kraje/)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
•

návrh plánu kontrolních prohlídek stavby (dle § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona)

Dne 12.08.2021 speciální stavební úřad v rámci součinnosti s dotčenými orgány obdržel na vědomí
koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí vydané dne 12.08.2021 pod č.j. MUKO11559/2019-lf.
Dne 21.09.2021 pověřený zaměstnanec zástupce stavebníka žádost doplnil o:
- plnou moc (Královéhradecký kraj x ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.)
- pověření pro zaměstnance (Aleše Lánského) společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
- pověření pro zaměstnance (Marka Hudouska) společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
- smlouvu o právu provést stavbu (Královéhradecký kraj x Stanislav Pavel) pro poz.č.parc. 3156
v k.ú. Vyhnánov, jejíž součástí je souhlas na situaci záměru dle § 184a stavebního zákona
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 09.09.2021 pod
zn.č. ZN/1304/SS/21 včetně souhlasu vlastníka pozemku dle § 184a stavebního zákona na
situacích záměru (10 listů A3) pro poz.č.parc. 1527/1, 857/7, 3293, 3288, v kat. území Vyhnánov a
pro poz.č.parc. 979/1, 948/1, v kat. území Záměl
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí vydané pod č.j. MUKO-11559/2019-lf
neobsahující konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění).
Součástí tohoto koordinovaného závazného stanoviska není stanovisko zdejšího orgánu
územního plánování, jelikož není orgánem k tomu příslušným – v případě záměrů nacházejících
se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností je příslušným orgánem
územního plánování krajský úřad.
- sdělení orgánu ochrany přírody MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 03.09.2021 pod č.j. MUKO33207/2021-lc, ve kterém správní orgán uvádí, že vydané vyjádření ze dne 21.11.2019 pod
č.j. MUKO-35531/2019-lc je nadále v platnosti
Dané sdělení neobsahuje konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění).
- stanovisko (doplněk) orgánu ochrany přírody MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne 26.08.2021 pod
č.j. OVŽP-23081/2021-1396/2021-Pol neobsahující konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném
znění.
- závazné stanovisko sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru ze dne 16.09.2021 pod sp.zn. 118372/2021-1150-OÚZ-BR
neobsahující konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění).
- potvrzení dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje ze dne 30.07.2021, že jejich závazné stanovisko ze dne 06.06.2019 pod
č.j. HSHK-2748-2/2019 zůstává i nadále platné
- vyjádření dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje ze dne 01.09.2021 pod č.j. KHSHK 27686/2021/HOK.RK/Li, že závazné
stanovisko ze dne 19.06.2019 pod č.j. KHSHK 20091/2019/HOK.RK/Li zůstává v platnosti
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Dané vyjádření neobsahuje konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění).
stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 04.08.2021 pod č.j. KRPH-72048/ČJ2021-050706
sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 05.08.2021 pod zn.č. 0101576853
s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení
typu PODZEMNÍ SÍŤ NN + NADZEMNÍ SÍT NN
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 17.08.2021
pod zn.č. 0201287608 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku
společnosti s platností do 17.08.2022
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne 05.08.2021
pod zn.č. 0700421547 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku
společnosti s platností do 05.08.2022
vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. pro stavební řízení ze dne 11.08.2021 pod
č.j. AQUA/9171/2021/Dk s platností do 11.08.2023
stanovisko společnosti GasNet Služby s.r.o. ze dne 20.09.2021 pod zn.č. 5002446002 s tím, že
v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky s platností do
20.09.2023
plán kontrolních prohlídek stavby

Dne 12.10.2021 pověřený zaměstnanec zástupce stavebníka žádost doplnil o závazné stanovisko
dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne
07.10.2021 pod č.j. MURK-OVŽP-24095/2021-296/2021-Pol, dle kterého záměr vyžaduje souhlas
s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu + záměr vyžaduje povolení příslušného orgánu
ochrany přírody a krajiny tj. Obecního úřadu Záměl ke kácení 54 kusů na kat. území Záměl. Dané
vyjádření neobsahuje konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění).
Dne 15.11.2021 speciální stavební úřad v rámci součinnosti s dotčenými orgány obdržel od MěÚ
Rychnov nad Kněžnou, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu na vědomí (do datové
schránky) jejich závazné stanovisko obsahující souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního
fondu vydané pod č.j. MURK-OVŽP-31329/2021-333/2021-Hlou.
Speciální stavební úřad zkontroloval doplněné podklady a zjistil, že zástupce žadatele některé doklady
doplnil bez konverzní doložky ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění) „Má-li být podle jiného právního
předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému
státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna
předložením jeho výstupu.“. Výstupem se ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění) rozumí „Dokument,
který provedením konverze vznikl (dále jen "výstup"), má stejné právní účinky jako dokument, jehož
převedením výstup vznikl (dále jen "vstup").
Vzhledem k této skutečnosti speciální stavební úřad v souladu s ustanovení § 111 odst. 3 stavebního
zákona vyzval zástupce stavebníka výzvou ze dne 29.12.2021 pod č.j. MUKO-47370/2021-L, aby
doložil:
- závazné stanovisko příslušného orgánu územního plánování tj. Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, jelikož se jedná o záměr nacházející se ve správních obvodech několika
obcí s rozšířenou působností (§ 96b stavebního zákona)
- sdělení orgánu ochrany přírody MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 03.09.2021 pod č.j. MUKO33207/2021-lc, obsahující konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění)
- stanovisko (doplněk) orgánu ochrany přírody MěÚ Rychnov nad Kněžnou nad Orlicí ze dne
26.08.2021 pod č.j. OVŽP-23081/2021-1396/2021-Pol obsahující konverzní doložku ve smyslu
§ 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů (v platném znění
- závazné stanovisko sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru ze dne 16.09.2021 pod sp.zn. 118372/2021-1150-OÚZ-BR
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obsahující konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění)
vyjádření dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje ze dne 01.09.2021 pod č.j. KHSHK 27686/2021/HOK.RK/Li, obsahující
konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů (v platném znění)
závazné stanovisko dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Rychnov nad
Kněžnou ze dne 07.10.2021 pod č.j. MURK-OVŽP-24095/2021-296/2021-Pol, obsahující
konverzní doložku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů (v platném znění)
souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro kat. území Vyhnánov od MěÚ
Kostelec nad Orlicí, dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu /viz dílčí
sdělení dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne
10.08.2021 pod č.j. MUKO-29892/2021-kd/
povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny tj. Úřadu Městyse Doudleby nad Orlicí ke
kácení dřevin na kat. území Vyhnánov /viz dílčí sdělení dotčených orgánů na úseku ochrany
životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 10.08.2021 pod č.j. MUKO-29892/2021-kd/
souhlas dotčeného orgánu státní správy lesů MěÚ Kostelec nad Orlicí se stavbou v ochranném
pásmu lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona /viz dílčí sdělení dotčených orgánů na úseku ochrany
životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 10.08.2021 pod č.j. MUKO-29892/2021-kd/
povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny tj. Obecního úřadu Záměl ke kácení
54 kusů na kat. území Záměl /viz předložené závazné stanovisko dotčených orgánů na úseku
ochrany životního prostředí MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne 07.10.2021 pod č.j. MURK-OVŽP24095/2021-296/2021-Pol/
vyjádření provozovatele distribuční soustavy tj. společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové
dokumentaci pro stavební řízení /viz předložené sdělení o existenci energetického zařízení, sítě
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce
a.s. ze dne 05.08.2021 pod zn.č. 0101576853/
souhlas společnosti ČEZ Distribuce a.s. s činností v ochranném pásmu energetického zařízení
/viz předložené sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo
zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 05.08.2021 pod
zn.č. 0101576853/

Dne 04.02.2022 speciální stavební úřad v rámci součinnosti s dotčenými orgány obdržel od MěÚ
Kostelec nad Orlicí, orgánu státní správy lesů na vědomí jejich souhlas s umístěním stavby
v ochranném pásmu lesa vydaný pod č.j. MUKO-4831/2022-mp ze dne 04.02.2022.
Dne 23.02.2022 pověřený zaměstnanec zástupce stavebníka žádost doplnil v analogové podobě o:
- závazné stanovisko orgánu územního plánování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, dle § 96b odst. 3
stavebního zákona pod č.j. KUKHK-1438/UP/2022 ze dne 22.02.2022 bez konverzní doložky
- sdělení orgánu ochrany přírody MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 03.09.2021 pod č.j. MUKO33207/2021-lc, že jejich vyjádření ze dne 21.11.2019 pod č.j. MUKO-35531/2019-lc je stále
použitelné pro dané řízení (v platnosti) bez konverzní doložky
- stanovisko (doplněk) odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rychnov nad Kněžnou, orgánu
ochrany přírody, ze dne 26.08.2021 pod č.j. OVŽP-23081/2021-1396/2021-Pol bez konverzní
doložky
- závazné stanovisko sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru ze dne 16.09.2021 pod sp.zn. 118372/2021-1150-OÚZ-BR
bez konverzní doložky
- vyjádření dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje ze dne 01.09.2021 pod č.j. KHSHK 27686/2021/HOK.RK/Li bez
konverzní doložky
- závazné stanovisko dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Rychnov nad
Kněžnou ze dne 07.10.2021 pod č.j. MURK-OVŽP-24095/2021-296/2021-Pol bez konverzní
doložky
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závazné stanovisko MěÚ Rychnov nad Kněžnou, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
k žádosti o trvalé odnětí pozemků ze ZPF, ze dne 15.11.2021 pod č.j. MURK-OVŽP-31329/2021333/2021-Hlou bez konverzní doložky
souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa vydaný MěÚ Kostelec nad Orlicí, orgánem
státní správy lesů, dne 04.02.2022 pod č.j. MUKO-4831/2022-mp bez konverzní doložky
rozhodnutí orgánu ochrany přírody úřadu městyse Doudleby nad Orlicí o povolení kácení stromů
v kat. území Vyhnánov ze dne 15.02.2022 pod č.j. DNO/44/2022-1/22 KŽP
rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny obecního úřadu Záměl o povolení kácení stromů
v kat. území Záměl ze dne 20.01.2022 pod č.j. 45/2022
vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním
stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 12.01.2022 pod
zn.č. 001123133305
vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu
energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 12.01.2022 pod zn.č.
001123119377

Dne 23.02.2022 pověřený zaměstnanec zástupce stavebníka žádost doplnil v digitální podobě tj. do
datové schránky správního orgánu o:
- vyjádření dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje ze dne 01.09.2021 pod č.j. KHSHK 27686/2021/HOK.RK/Li
- stanovisko (doplněk) odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rychnov nad Kněžnou, orgánu
ochrany přírody, ze dne 26.08.2021 pod č.j. OVŽP-23081/2021-1396/2021-Pol
- závazné stanovisko dotčených orgánů na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Rychnov nad
Kněžnou ze dne 07.10.2021 pod č.j. MURK-OVŽP-24095/2021-296/2021-Pol
- sdělení orgánu ochrany přírody MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 03.09.2021 pod č.j. MUKO33207/2021-lc, že jejich vyjádření ze dne 21.11.2019 pod č.j. MUKO-35531/2019-lc je stále
použitelné pro dané řízení (v platnosti)
- závazné stanovisko sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru ze dne 16.09.2021 pod sp.zn. 118372/2021-1150-OÚZ-BR
- závazné stanovisko orgánu územního plánování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, dle § 96b odst. 3
stavebního zákona pod č.j. KUKHK-1438/UP/2022 ze dne 22.02.2022
Speciální stavební úřad dne 17.03.2022 prokázal vlastnická práva k dotčeným pozemkům, sousedním
pozemkům a stavbám na nich, a to z části nahlížením do katastru nemovitostí a z části bezúplatným
dálkovým přístupem do katastru nemovitostí (výstupy jsou součástí spisu).
Tento stav je ke dni vydání tohoto rozhodnutí stejný (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí –
výstupy jsou součástí spisu).
Speciální stavební úřad si dne 17.03.2022 zajistil aktuální a platné sdělení o existenci energetického
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku
společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.03.2022 pod zn.č. 0101706081 s tím, že se v zájmovém
území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN +
NADZEMNÍ SÍŤ NN.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad
opatřením ze dne 18.03.2022 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112 stavebního zákona
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že předložená projektová
dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací (ověřené speciálním stavebním úřadem),
speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a předložená projektová
dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální
stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.
Současně stanovil lhůtu pro podání námitek popřípadě důkazů.
Poučil účastníky řízení, že své námitky či připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska
mohou uplatnit do deseti dnů od doručení předmětného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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Dále speciální stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že:
- V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
- Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání
územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.
V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani
závazná stanoviska dotčených orgánů.
Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36
odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do dvou dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek,
důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již
neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno
rozhodnutí. V dané lhůtě se nikdo nepřišel se spisem seznámit.
Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o
zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků
se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6
správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1
správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů
zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení
řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu;
jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě
řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení
§ 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení
a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu
(tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení řízení
včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského
úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 18.03.2022 do dne 04.04.2022. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je
součásti spisu. Dále byla vyvěšena na úřední desce Úřadu městyse Doudleby nad Orlicí ode dne
18.03.2022 do dne 04.04.2022. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součásti spisu a byl předán dne
29.04.2022. Dále byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Záměl ode dne 21.03.2022 do dne
29.04.2022. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součásti spisu a byl zaslán dne 29.04.2022.
Pro území, ve kterém je stavba povolována, byla zpracována územně plánovací dokumentace:
✓ Územní plán Doudleby nad Orlicí, vydaný dne 06.11.2008 s účinností ode dne 27.11.2008, ve
znění změny č. 1 Územního plánu Doudleby nad Orlicí, vydané Zastupitelstvem městysu
Doudleby nad Orlicí dne 03.11.2016 s nabytím účinnosti ode dne 19.11.2016. Právní stav po
vydání změny č. 1 z listopadu 2016.
✓ Územní plán Záměl, vydaný dne 13.12.2011 s účinností ode dne 28.12.2011, ve znění změny č. 1
Územního plánu Záměl, vydané Zastupitelstvem obce Záměl dne 03.01.2022 s nabytím účinnosti
ode dne 10.02.2022.
Úřad územního plánování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pro daný záměr vydal souhlasné
závazné stanovisko dne 22.02.2022 pod č.j. KUKHK-1438/UP/2022.
Nejedná se o stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby.

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L
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S ohledem na typ stavby, kdy se jedná o stavební úpravy stávající pozemní komunikace (dopravní
infrastruktury), úřad územního plánování Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zkonstatoval ve
svém souhlasném závazném stanovisku ze dne 22.02.2022 pod č.j. KUKHK-1438/UP/2022, že je
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou specifikovány v ustanovení § 18 – § 19
stavebního zákona a rovněž tak není v rozporu s:
✓ Politikou územního rozvoje ČR, schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009 ve znění
po její poslední aktualizaci č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 321 dne 31.08.2021
Z Politiky územního rozvoje ČR (dále jen PUR) nevyplývá žádný konkrétní záměr na využití
zájmového pozemku. Předložený záměr respektuje obecné zásady PUR a respektuje priority
uvedené v kapitole PÚR - 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území. Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je s PÚR v souladu.
✓ Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého
kraje dne 08.09.2011 usnesením č. 22/1564/2011 ve znění po aktualizaci č. 1 s účinností od
03.10.2018 + ve znění po aktualizaci č. 2 s účinností od 12.07.2019 + ve znění po aktualizaci č. 4
s účinnosti od 18.07.2020 + ve znění po aktualizaci č. 3 s účinnosti od 16.04.2021
Ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZÚR) nevyplývá žádný konkrétní
záměr na využití zájmového pozemku. V předložené projektové dokumentaci jsou respektovány
stanovené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Jsou
respektovány i principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí. Lze
tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu se ZÚR.
V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu
požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby byla
vypracována společností VDI Projekt s.r.o., IČO 28860080, se sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10 a
autorizované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby panem Ing. Václavem Lexou ČKAIT
0013283, která bude ověřena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Posouzením dokumentace
podle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy
obecné požadavky na výstavbu, že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s
územně plánovací dokumentací a odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby,
vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
(v platném znění).
Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu
účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi
účastníky řízení:
➢ účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník (žadatel)
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
z a s t o u p e n ý n a z á k l a d ě p l n é m o c i společností
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, Kutnohorská 59/23, HRADEC
KRÁLOVÉ - Plačice
➢

účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna,
není-li stavebníkem a touto osobou je:
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ – Plačice

➢

účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) je vlastník pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby
přímo dotčeno a touto osobou je:

vlastníci dotčených pozemků v k.ú. Vyhnánov
poz.č.parc

druh pozemku

1527/1

ostatní plocha - silnice

st. 192

zastavěná plocha a nádvoří

857/7

ostatní plocha – silnice

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L

vlastník

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Bořek HOTMAR, Vyhnánov 34, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
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1158

zahrada

1566
1153
3130

zahrada
zahrada
trvalý travní porost

3293

ostatní plocha – silnice

3301

vodní plocha – koryto vodního
toku umělé

3288

ostatní plocha – silnice

3156

ostatní plocha – jiná plocha

Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Petr TALAVAŠEK, Vyhnánov 4, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní MUDr. Ilona TALAVAŠKOVÁ, Vyhnánov 4, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Miroslav FRYDRYCH, Luční 1280, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Pan Jaroslav DAŇSA, Vyhnánov 8, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Jaroslav DAŇSA, Vyhnánov 8, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Stanislav PAVEL, Na Městečku 31, POTŠTEJN

vlastníci dotčených pozemků v k.ú. Záměl
poz.č.parc

druh pozemku

vlastník

979/1

ostatní plocha - silnice

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí

852
858/4
858/3
858/1
893/7
893/23
893/12
900/1
899
921/1

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha – manipulační
plocha
ostatní plocha – jiná plocha
ostatní plocha – jiná plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

948/1

ostatní plocha - silnice

893/24

716/3
682/8
893/11
929
538/3

vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené nebo upravené
orná půda
orná půda
ostatní plocha – jiná plocha
vodní plocha – vodní nádrž
umělá

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL
Pan Ing. Milan BEČIČKA, Záměl 61, ZÁMĚL
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL
Paní Jarmila DAŇSOVÁ, Vyhnánov 89, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL
Pan Ing. Milan BEČIČKA, Záměl 61, ZÁMĚL
Pan Václav KRAHULEC, Koldín 38, KOLDÍN

vlastníci či správci inženýrských sítí na dotčených pozemcích:
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 - Libeň
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)
➢ účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému
břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a těmito osobami jsou:
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ – Plačice
vlastníci či správci inženýrských sítí na dotčených pozemcích
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 - Libeň
Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L
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➢

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)
účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na
něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a těmito osobami
jsou:

vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich v k.ú. Vyhnánov (doručováno veřejnou vyhláškou dle
§ 144 správního řádu)
poz.č.parc

stavba

druh pozemku

vlastník

Pan Petr TALAVAŠEK, Vyhnánov 4, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní MUDr. Ilona TALAVAŠKOVÁ, Vyhnánov 4, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

1158

-

zahrada

1566
1153

-

st. 192

čp. 34

1160/2
1160/1

-

zahrada
zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
zahrada
zahrada

1145/2

-

zahrada

1145/1

-

1146/1

-

3130

-

3301

-

3162

-

3144

-

3145

-

3146

-

zahrada
ostatní plocha –
neplodná půda
trvalý travní porost
vodní plocha – koryto
vodního toku umělé
trvalý travní porost
ostatní plocha – mez,
stráň
zahrada
ostatní plocha – mez,
stráň

3302

-

ostatní plocha –
ostatní komunikace

Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, HRADEC KRÁLOVÉ

3303

-

ostatní plocha –
ostatní komunikace

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, Doudleby nad Orlicí

3369

-

vodní plocha – koryto
vodního toku umělé

Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 - Žižkov

3148
3246

-

3151

-

3156

-

3256
3259

-

lesní pozemek
trvalý travní porost
ostatní plocha – mez,
stráň
ostatní plocha – jiná
plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
lesní pozemek
zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
zahrada
ostatní plocha – mez,
stráň
ostatní plocha –
ostatní komunikace
trvalý travní porost
zahrada
orná půda
zastavěná plocha a
nádvoří
zahrada
zahrada

3255

-

zahrada

st. 177/1
3248
3252
st. 177/2

čp. 41
čp. 31

3260

-

3160

-

3300

-

3245
3251
3243

-

st. 492

čp. 57

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L

Pan Miroslav FRYDRYCH, Luční 1280, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Pan Bořek HOTMAR, Vyhnánov 34, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Josef ZAHÁLKA, Vyhnánov 84, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Marcela ZAHÁLKOVÁ, Vyhnánov 84, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Pan Jaroslav DAŇSA, Vyhnánov 8, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Paní Lenka PRUDIČOVÁ, Vyhnánov 59, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Paní Dagmar MIKESKOVÁ, Vyhnánov 24, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Pan Stanislav PAVEL, Na Městečku 31, POTŠTEJN

Paní Dagmar MIKESKOVÁ, Vyhnánov 24, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, Doudleby nad Orlicí
Paní Dagmar MIKESKOVÁ, Vyhnánov 24, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Marie KALOČOVÁ, Vyhnánov 57, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Petra ZÁRUBOVÁ, Vyhnánov 83, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ing. Richard KALOČ, Na Hroudách 2225, NYMBURK – Drahelice
Paní Marie KALOČOVÁ, Vyhnánov 57, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Lenka RUDOLFOVÁ, Vyhnánov 49, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
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3309

-

3257
3254
3238

-

3295

-

3277
3278

-

ostatní plocha –
ostatní komunikace
zahrada
orná půda
orná půda
vodní plocha – koryto
vodního toku umělé
orná půda
orná půda

Pan Ing. Richard KALOČ, Na Hroudách 2225, NYMBURK – Drahelice
Paní Marie KALOČOVÁ, Vyhnánov 57, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ladislav PETRLÁK, Husova 834, HOŘICE
Paní Lenka RUDOLFOVÁ, Vyhnánov 49, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ing. Richard KALOČ, Na Hroudách 2225, NYMBURK – Drahelice
Paní Marie KALOČOVÁ, Vyhnánov 57, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Lenka RUDOLFOVÁ, Vyhnánov 49, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Ing. Milena JINDRÁSKOVÁ, DiS., Záměl 249, ZÁMĚL

vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich v k.ú. Záměl (doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144
správního řádu)
poz.č.parc

stavba

802
844/1
800
798
886/6

-

983/2

-

791/2
852
795
858/4
858/3
858/1

-

854/2
886/5
991
791/1
735
860
886/3

-

893/6

-

736/1

-

992/1

-

733

-

893/31

-

893/32

-

893/24

-

740
728/1

-

893/7

-

893/23

-

893/8

-

893/5

-

893/12
900/1
899
728/2

-

716/3

-

716/11

-

druh pozemku

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha –
ostatní komunikace
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
ostatní plocha –
ostatní komunikace
trvalý travní porost
ostatní plocha –
ostatní komunikace
orná půda
ostatní plocha –
ostatní komunikace
ostatní plocha –
ostatní komunikace
ostatní plocha –
manipulační plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L

vlastník

Pan Josef NOVOTNÝ, Záměl 231, ZÁMĚL

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

Paní Petra NOVOTNÁ, Záměl 125, ZÁMĚL
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

Paní Petra NOVOTNÁ, Záměl 125, ZÁMĚL

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL
Paní Petra NOVOTNÁ, Záměl 125, ZÁMĚL

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL
Paní Petra NOVOTNÁ, Záměl 125, ZÁMĚL
Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL

Paní Jarmila DAŇSOVÁ, Vyhnánov 89, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
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893/11
682/8

-

orná půda
orná půda

893/16
682/1
916
682/7
893/14
917/1
672/1
921/1
682/5
677

-

973/1

-

929

-

682/6
678

-

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha
orná půda
orná půda

931/4
625
682/2
931/5
931/6
626

-

622/5

-

622/14

-

931/7

-

orná půda

931/1
622/15

-

622/17

-

613/9

-

619/5

-

orná půda
ostatní plocha - zeleň
ostatní plocha –
ostatní komunikace
ostatní plocha –
ostatní komunikace
orná půda

931/2
931/3
945/4

-

619/6

-

613/10

-

538/29

-

538/2

-

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha

Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL

Paní Jarmila DAŇSOVÁ, Vyhnánov 89, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Pan Ing. Milan BEČIČKA, Záměl 61, ZÁMĚL

Pan Ing. Josef HLOUŠEK, Husova 1591/110, HRADEC KRÁLOVÉ
Paní Jitka MÜLLEROVÁ, Záměl 206, ZÁMĚL

Pleva s.r.o., Českých bratří 325, POTŠTEJN
Pan Ing. Josef HLOUŠEK, Husova 1591/110, HRADEC KRÁLOVÉ
Paní Jitka MÜLLEROVÁ, Záměl 206, ZÁMĚL
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

Pleva s.r.o., Českých bratří 325, POTŠTEJN

orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha –
ostatní komunikace

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

orná půda

Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 - Žižkov

538/20

-

538/1

-

538/3

-

945/2

-

vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené
trvalý travní porost
vodní plocha – vodní
nádrž umělá
trvalý travní porost

948/1

-

ostatní plocha - silnice

542/40

-

orná půda

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L

Pleva s.r.o., Českých bratří 325, POTŠTEJN

Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, HRADEC KRÁLOVÉ

Paní Mgr. Marie BURIÁNOVÁ, Chleny 40, CHLENY
Pan Ing. František HÝBL, Oskara Nedbala 721, TRUTNOV
Pan Milan HÝBL, Záměl 115, ZÁMĚL

Pan Václav KRAHULEC, Koldín 38, KOLDÍN
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Josef HLAVÁČEK, Záměl 88, ZÁMĚL
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958

-

trvalý travní porost

1011/14

-

ostatní plocha - silnice

Pan Jaroslav PROKEŠ, Záměl 69, ZÁMĚL
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí

vlastníci či správci inženýrských sítí na sousedních pozemcích:
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 - Libeň
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

➢

účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. f) je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě
na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo
dotčeno: v daném případě není

Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené
podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:
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 – V daném případě se pro stavbu nevydává územní rozhodnutí ani
územní souhlas (nedochází k novému umístění) + nejedná se o stavební úpravy podmiňující
změnu v užívání stavby.
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace je úplná, 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. Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů - obecné požadavky na
využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávající křižovatky pozemních komunikací, jejíž součástí
jsou i chodníky a přechody pro chodce, uplatnila se při tvorbě projektové dokumentace i vyhláška
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby, ve znění pozdějších předpisů. 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 stávajících komunikacích. Technické, popř. jiné vybavení potřebné
k užívání stavby není třeba budovat. V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích
bodů technické infrastruktury.
Záměrem nedochází ke vzniku nových požadavků na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Na předložený záměr byla vydána stanoviska, vyjádření či sdělení jednotlivých
správců či vlastníků inženýrských sítí, jejich případné podmínky jsou uvedeny v podmínce č. 25
tohoto rozhodnutí.
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Na předložený záměr byla vydána závazná stanoviska příslušných dotčených orgánů. Tato
stanoviska jsou součástí spisu, jejich případné podmínky jsou uvedeny v podmínce č. 24 tohoto
rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rovněž ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky
budoucího užívání stavby, kde se bude nadále jednat o veřejnou stavbu sloužící pro veřejné užití –
pozemní komunikaci se zpevněnými plochami (silnice III/3165 a III/3169).

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L
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Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana
veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobilou fyzickou či
právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu
stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad
o její způsobilosti.
Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že
uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a právem chráněné zájmy účastníků řízení.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

UPOZORNĚNÍ pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy
povolení nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se
staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy
speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že provedení svého záměru upouští; to
neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu
– životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.
Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení
poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží
do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení).
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
na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Lucie LÉDROVÁ
oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Příloha:
▪ 1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zasláno stavebníkovi po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
▪ 1 x ověřená dokumentace stavby – bude zasláno místně příslušnému obecnímu úřadu po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí
Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními
orgány České republiky (v platném znění), stanovený v sazebníku správních poplatků, který
tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, se pro danou stavbu nevyměřuje - viz ustanovení
o osvobození k položce č. 18 „Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo
uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních
komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním
samosprávným celkem“.
ROZDĚLOVNÍK:
Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
z a s t o u p e n ý n a z á k l a d ě p l n é m o c i společností
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988, Kutnohorská 59/23, HRADEC
KRÁLOVÉ - Plačice
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu:
vlastníci dotčených pozemků v k.ú. Vyhnánov
poz.č.parc

druh pozemku

1527/1

ostatní plocha - silnice

st. 192

zastavěná plocha a nádvoří

857/7

ostatní plocha – silnice

1158

zahrada

1566
1153
3130

zahrada
zahrada
trvalý travní porost

3293

ostatní plocha – silnice

3301

vodní plocha – koryto vodního
toku umělé

3288

ostatní plocha – silnice

3156

ostatní plocha – jiná plocha

vlastník

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Bořek HOTMAR, Vyhnánov 34, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Petr TALAVAŠEK, Vyhnánov 4, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní MUDr. Ilona TALAVAŠKOVÁ, Vyhnánov 4, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Miroslav FRYDRYCH, Luční 1280, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Pan Jaroslav DAŇSA, Vyhnánov 8, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Jaroslav DAŇSA, Vyhnánov 8, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Stanislav PAVEL, Na Městečku 31, POTŠTEJN

vlastníci dotčených pozemků v k.ú. Záměl
poz.č.parc

druh pozemku

vlastník

979/1

ostatní plocha - silnice

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí

852
858/4
858/3
858/1

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha – manipulační
plocha
ostatní plocha – jiná plocha
ostatní plocha – jiná plocha
orná půda

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

893/24
893/7
893/23
893/12
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900/1
899
921/1

orná půda
orná půda
orná půda

948/1

ostatní plocha - silnice

716/3
682/8
893/11
929
538/3

vodní plocha – koryto vodního
toku přirozené nebo upravené
orná půda
orná půda
ostatní plocha – jiná plocha
vodní plocha – vodní nádrž
umělá

Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL
Pan Ing. Milan BEČIČKA, Záměl 61, ZÁMĚL
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL
Paní Jarmila DAŇSOVÁ, Vyhnánov 89, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL
Pan Ing. Milan BEČIČKA, Záměl 61, ZÁMĚL
Pan Václav KRAHULEC, Koldín 38, KOLDÍN

vlastníci či správci inženýrských sítí na dotčených pozemcích
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 - Libeň
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich v k.ú. Vyhnánov (doručováno veřejnou vyhláškou dle
§ 144 správního řádu)
poz.č.parc

druh pozemku

vlastník

1158

stavba

-

zahrada

Pan Petr TALAVAŠEK, Vyhnánov 4, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní MUDr. Ilona TALAVAŠKOVÁ, Vyhnánov 4, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

1566
1153

-

st. 192

čp. 34

1160/2
1160/1

-

zahrada
zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
zahrada
zahrada

1145/2

-

zahrada

1145/1

-

1146/1

-

3130

-

3301

-

3162

-

3144

-

3145

-

3146

-

zahrada
ostatní plocha –
neplodná půda
trvalý travní porost
vodní plocha – koryto
vodního toku umělé
trvalý travní porost
ostatní plocha – mez,
stráň
zahrada
ostatní plocha – mez,
stráň

3302

-

ostatní plocha –
ostatní komunikace

Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, HRADEC KRÁLOVÉ

3303

-

ostatní plocha –
ostatní komunikace

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, Doudleby nad Orlicí

3369

-

vodní plocha – koryto
vodního toku umělé

Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 - Žižkov

3148
3246

-

3151

-

3156

-

st. 177/1
3248
3252
st. 177/2
3260

čp. 41
čp. 31
-

lesní pozemek
trvalý travní porost
ostatní plocha – mez,
stráň
ostatní plocha – jiná
plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
lesní pozemek
zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
zahrada

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L

Pan Miroslav FRYDRYCH, Luční 1280, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Pan Bořek HOTMAR, Vyhnánov 34, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Josef ZAHÁLKA, Vyhnánov 84, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Marcela ZAHÁLKOVÁ, Vyhnánov 84, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Pan Jaroslav DAŇSA, Vyhnánov 8, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Paní Lenka PRUDIČOVÁ, Vyhnánov 59, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Paní Dagmar MIKESKOVÁ, Vyhnánov 24, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Pan Stanislav PAVEL, Na Městečku 31, POTŠTEJN

Paní Dagmar MIKESKOVÁ, Vyhnánov 24, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
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3256
3259

-

ostatní plocha – mez,
stráň
ostatní plocha –
ostatní komunikace
trvalý travní porost
zahrada
orná půda
zastavěná plocha a
nádvoří
zahrada
zahrada

3255

-

zahrada

3309

-

ostatní plocha –
ostatní komunikace

3257
3254
3238

-

3295

-

3277
3278

-

3160

-

3300

-

3245
3251
3243

-

st. 492

čp. 57

zahrada
orná půda
orná půda
vodní plocha – koryto
vodního toku umělé
orná půda
orná půda

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, Doudleby nad Orlicí
Paní Dagmar MIKESKOVÁ, Vyhnánov 24, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Marie KALOČOVÁ, Vyhnánov 57, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Petra ZÁRUBOVÁ, Vyhnánov 83, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ing. Richard KALOČ, Na Hroudách 2225, NYMBURK – Drahelice
Paní Marie KALOČOVÁ, Vyhnánov 57, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Lenka RUDOLFOVÁ, Vyhnánov 49, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ing. Richard KALOČ, Na Hroudách 2225, NYMBURK – Drahelice
Paní Marie KALOČOVÁ, Vyhnánov 57, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ladislav PETRLÁK, Husova 834, HOŘICE
Paní Lenka RUDOLFOVÁ, Vyhnánov 49, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ing. Richard KALOČ, Na Hroudách 2225, NYMBURK – Drahelice
Paní Marie KALOČOVÁ, Vyhnánov 57, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Lenka RUDOLFOVÁ, Vyhnánov 49, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Paní Ing. Milena JINDRÁSKOVÁ, DiS., Záměl 249, ZÁMĚL

vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich v k.ú. Záměl (doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144
správního řádu)
poz.č.parc

stavba

802
844/1
800
798
886/6

-

983/2

-

791/2
852
795
858/4
858/3
858/1

-

854/2
886/5
991
791/1
735
860
886/3

-

893/6

-

736/1

-

992/1

-

733

-

893/31

-

893/32

-

893/24

-

740
728/1

-

893/7

-

893/23

-

893/8

-

druh pozemku

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha –
ostatní komunikace
trvalý travní porost
orná půda
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
ostatní plocha –
ostatní komunikace
trvalý travní porost
ostatní plocha –
ostatní komunikace
orná půda
ostatní plocha –
ostatní komunikace
ostatní plocha –
ostatní komunikace
ostatní plocha –
manipulační plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L

vlastník

Pan Josef NOVOTNÝ, Záměl 231, ZÁMĚL

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

Paní Petra NOVOTNÁ, Záměl 125, ZÁMĚL
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

Paní Petra NOVOTNÁ, Záměl 125, ZÁMĚL

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL
Paní Petra NOVOTNÁ, Záměl 125, ZÁMĚL

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL
Paní Petra NOVOTNÁ, Záměl 125, ZÁMĚL
Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL
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ostatní plocha – jiná
plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené
orná půda
orná půda

893/5

-

893/12
900/1
899
728/2

-

716/3

-

716/11

-

893/11
682/8

-

893/16
682/1
916
682/7
893/14
917/1
672/1
921/1
682/5
677

-

973/1

-

929

-

682/6
678

-

931/4
625
682/2
931/5
931/6
626

-

622/5

-

622/14

-

931/7

-

orná půda

931/1
622/15

-

622/17

-

613/9

-

619/5

-

orná půda
ostatní plocha - zeleň
ostatní plocha –
ostatní komunikace
ostatní plocha –
ostatní komunikace
orná půda

931/2
931/3
945/4

-

619/6

-

613/10

-

538/29

-

538/2

-

538/20

-

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha – jiná
plocha
ostatní plocha – jiná
plocha

Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL

Paní Jarmila DAŇSOVÁ, Vyhnánov 89, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
Pan Ing. Miroslav ROZKOT CSc., Záměl 57, ZÁMĚL

Paní Jarmila DAŇSOVÁ, Vyhnánov 89, DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Pan Ing. Milan BEČIČKA, Záměl 61, ZÁMĚL

Pan Ing. Josef HLOUŠEK, Husova 1591/110, HRADEC KRÁLOVÉ
Paní Jitka MÜLLEROVÁ, Záměl 206, ZÁMĚL

Pleva s.r.o., Českých bratří 325, POTŠTEJN
Pan Ing. Josef HLOUŠEK, Husova 1591/110, HRADEC KRÁLOVÉ
Paní Jitka MÜLLEROVÁ, Záměl 206, ZÁMĚL
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

Pleva s.r.o., Českých bratří 325, POTŠTEJN

orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha –
ostatní komunikace

Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL

orná půda

Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 - Žižkov

vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha – koryto
vodního toku
přirozené nebo
upravené
vodní plocha – koryto

Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L

Pleva s.r.o., Českých bratří 325, POTŠTEJN

Česká republika
právo hospodařit s majetkem státu
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, HRADEC KRÁLOVÉ
Paní Mgr. Marie BURIÁNOVÁ, Chleny 40, CHLENY
Pan Ing. František HÝBL, Oskara Nedbala 721, TRUTNOV
Pan Milan HÝBL, Záměl 115, ZÁMĚL
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538/1

-

538/3

-

945/2

-

vodního toku
přirozené nebo
upravené
trvalý travní porost
vodní plocha – vodní
nádrž umělá
trvalý travní porost

948/1

-

ostatní plocha - silnice

542/40
958

-

orná půda
trvalý travní porost

1011/14

-

ostatní plocha - silnice

Pan Václav KRAHULEC, Koldín 38, KOLDÍN
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 226, ZÁMĚL
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí
Pan Josef HLAVÁČEK, Záměl 88, ZÁMĚL
Pan Jaroslav PROKEŠ, Záměl 69, ZÁMĚL
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546
Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ – Pražské Předměstí

vlastníci či správci inženýrských sítí na sousedních pozemcích
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 - Libeň
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, DOUDLEBY NAD ORLICÍ
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

Dotčené orgány:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, RYCHNOV N. KN.
KHS Královéhradeckého kraje, Jiráskova 1320, RYCHNOV N. KN.
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, Tychonova 1, PRAHA 6 (sp.zn. 118372/2021-1150-OÚZ-BR)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, územní plánování, Pivovarské nám. 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
Úřad městyse Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, DOUDLEBY N. ORL.
Obecní úřad Záměl, Záměl 158, ZÁMĚL
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, ŽP (ZPF), Havlíčkova 136, RYCHNOV N. KN.
MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (ZPF), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL. interní vypravení
MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (LES), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL. interní vypravení

Vypraveno dne: 09.05.2022

UID: muksvp22v008gd
Počet listů: 12
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0/0
Číslo jednací: MUKO-28050/2022-L
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