MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
stavební úřad
nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
Č.j.:
Č.spisu:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MUHC-SU/18598/2018/VA
12183/2017
Gabriela Vaňkátová
492 105 424
493 623 183
vankatova@horice.org

V Hořicích dne 13. 3. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(záměr byl posuzován podle zákona č. 101/2000 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hořice, stavební úřad, pověřený v souladu s ustanovením § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), usnesením Krajského úřadu
Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, vydaným dne 2. 8. 2017 pod spis. zn.
OÚPSŘ 57/2017-330-usn., jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon"), posoudil podle § 84 až 91 v návaznosti na § 94 odst. 4 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí, kterou dne 15. 6. 2015 podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IČO 65993390, Pouchovská 401, 50341
Hradec Králové,
které zastupuje Valbek, spol. s r. o., IČO 48266230, Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 94 odst. 1 stavebního zákona, a dále podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na 94 odst. 4 stavebního zákona
rozhodnutí o umístění stavby
"Křižovatka Mileta"

(dále jen "stavba") na pozemcích:
•

v katastrálním území Hradec Králové:
- zastavěná plocha a nádvoří: st. parc. č. 1582
- ostatní plocha: poz. parc. č. 191/1, 191/2, 191/3, 191/33, 191/34, 191/45, 200/2, 200/5, 200/8,
200/9, 200/23, 201/8, 201/12, 201/26, 201/27, 201/37, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/10,
202/17, 202/19, 202/22, 202/68, 202/69, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10,
207/34, 207/38, 207/52, 265/1, 265/2, 265/20, 265/21, 265/22, 265/32, 265/33, 1302/1, 1302/11,
1303/1, 1304/7, 1304/96, 1304/97, 1304/98, 1304/99, 1304/109, 1304/113, 1304/117, 1304/118,
1370
- orná půda: poz. parc. č. 193/1, 193/12, 193/13,
- zahrada: poz. parc. č. 201/48, 208/1,

•

v katastrálním území Nový Hradec Králové:
- zastavěná plocha a nádvoří: st. parc. č. 535/1, 1113, 2685
- ostatní plocha: poz. parc. č. 606/5, 606/54, 609/5, 611/19, 611/34, 611/36, 611/37, 639/61,
639/62, 639/63, 639/64, 639/68, 725/4, 725/110, 725/111, 725/130, 725/133, 725/173, 725/179,
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725/201, 725/218, 725/261, 725/262, 737/1, 1286/1, 1286/2, 1287/1, 1288/1, 1288/2, 1288/3,
1316/7, 1316/8, 1316/9, 1384/1,
- orná půda: poz. parc. č. 725/112, 725/121,
- zahrada: poz. parc. č. 737/3,
- trvalý travní porost: poz. parc. č. 1287/2, 1287/3, 1287/4, 1287/10, 1287/11,
kterým
nahrazuje
část územního rozhodnutí o umístění stavby č. 4393, vydaného Magistrátem města Hradec Králové,
odborem hlavního architekta, dne 19. 10. 2007 pod spis. zn. 109740/06/HA//Ma. Změna územního
rozhodnutí spočívá v úpravě kruhových křižovatek na křižovatky stykové.
Stavba je členěna na objekty:
Řada 000
- SO 001
- SO 020
- SO 030

Příprava území
Demolice
Demontáž stávajícího SSZ

Řada 100
- SO 101
- SO 110
- SO 111
- SO 113
- SO 114
- SO 116
- SO 117
- SO 118
- SO 120
- SO 121
- SO 122
- SO 130
- SO 131
- SO 140
- SO 141
- SO 142
- SO 151
- SO 161
- SO 171

I/31 - Sokolská ulice
III/29810 - Úprava Zborovské ulice mezi křižovatkami
III/29810 - Úprava Zborovské ulice
Úprava Hradecké ulice
Napojení třídy Edvarda Beneše
Napojení Hradecké ulice u ZZS KHK
Napojení ZZS HK
Propojení ulic Akademika Heyrovského a 17. Listopadu
Chodníky a cyklistické stezky podél Sokolské ulice
Chodníky a cyklistické stezky podél Zborovské ulice
Chodníky a cyklistické stezky podél Hradecké ulice
Provizorní napojení Benešovy třídy
Dopravní opatření při stavbě
Dopravní značení - ŘSD
Dopravní značení - Královéhradecký kraj
Dopravní značení - město Hradec Králové
SSZ křižovatky u ZZS KHK
SSZ křižovatky Sokolská/Hradecká
SSZ po dobu výstavby

Řada 200
- SO 210
- SO 211
- SO 212
- SO 230
- SO 231
- SO 232

Podchod na Sokolské ulici
Podchod na Zborovské ulici
Podchod na Hradecké ulici
Kolektor pod Zborovskou ulicí v km 0,010
Kolektor pod tř. E. Beneše v km 0,010
Uzavírací šachta ŠN2

Řada 300
- SO 301
- SO 308
- SO 309
- SO 310
- SO 312
- SO 313
- SO 320
- SO 321
- SO 350
- SO 351

Odvodnění Sokolské ulice
Odvodnění Zborovské ulice
Odvodnění třídy Edvarda Beneše
Odvodnění u ZZS KHK
Odvodnění Hradecké ulice
Odvodnění ulice 17. listopadu
Přeložka kanalizace DN 500 na Hradecké ulici
Opatření na kanalizaci DN 1200 na Hradecké ulici
Přeložka vodovodu DN 300 u ZZS KHK
Přeložka vodovodu DN 1000 na Zborovské ulici
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Přeložka vodovodu DN 600 na Sokolské ulici
Přeložka vodovodu DN 300 na Sokolské ulici
Přeložka vodovodu DN 300 na Zborovské ulici
Přeložka vodovodu DN 200 na Zborovské ulici

Řada 400
- SO 401
- SO 402
- SO 403
- SO 404
- SO 405
- SO 411
- SO 412
- SO 413
- SO 414
- SO 415
- SO 416
- SO 418
- SO 431
- SO 432
- SO 433
- SO 434
- SO 435
- SO 436
- SO 437
- SO 451
- SO 452
- SO 453
- SO 454
- SO 455
- SO 456.1
- SO 456.2
- SO 457
- SO 458
- SO 459
- SO 460
- SO 461
- SO 462
- SO 463

Přeložka kabelů ČEZ 35 kV mezi TS 726 ZVU a TS 1150 ČSPHM
Přeložka kabelů ČEZ 35 kV mezi TS 1150 ČSPHM a TS 1082 Ševčíkova
Ochrana kabelu ČEZ 35 kV ulice 17. listopadu
Demontáže kabelu ČEZ 10 kV ulice Sokolská - nevyžaduje ÚR
Demontáže kabelu ČEZ 5 kV ulice Hradecká - nevyžaduje ÚR
Kabelová přípojka ČEZ 1 kV na Zborovské ulici
Přeložky kabelů ČEZ 1 kV ulice 17. Listopadu
Přeložky kabelu EOP ulice Sokolská
Přeložka kabelu NN řadiče SSZ v křižovatce ulic Hradecká x Zborovská
Napájení řadiče SSZ v křižovatce Zborovská x tř. E. Beneše
Ochránění neidentifikovaných kabelů UK FF ulice 17. Listopadu
Kabelová přípojka NN u ZZS KHK
Veřejné osvětlení ulice Sokolská
Veřejné osvětlení křižovatky ulic Sokolská x Zborovská x Hradecká
Veřejné osvětlení ulice Zborovská
Veřejné osvětlení ulice Hradecká - sever
Veřejné osvětlení ulice 17. Listopadu
Veřejné osvětlení tř. E. Beneše
Veřejné osvětlení - přeložka kabelů centrálního ovládání
Přeložka kabelu TCZ DOK
Demontáž kabelu TCZ DK ulice Hradecká - nevyžaduje ÚR
Přeložka kabelů TCZ
Přeložka sdělovacího kabelu Armády ČR
Přeložka sdělovacích kabelů Policie ČR
Přeložka optického kabelu Armády ČR
Přeložka optického kabelu Fakultní nemocnice HK
Přeložka kamerového systému Městské Policie HK
Přeložka optického kabelu Českých radiokomunikací
Přeložka optických kabelů T-Mobile
Přeložka optických kabelů Univerzity HK
Přeložka optických kabelů UPC
Přeložka koordinačního kabelu SSZ na Sokolské ulici
Ochrana sdělovacích kabelů UK - FF

Řada 500
- SO 501
- SO 502
- SO 510
- SO 511
- SO 512
- SO 513

Přeložka horkovodu EOP větev „Jižní větev“
Přeložka horkovodu EOP větev „C“
Přeložka STL plynovodu DN 300 na Sokolské ulici
Přeložka STL plynovodu DN 225 na Zborovské ulici
Přeložka STL plynovodní přípojky k č.p. 669 DN 80
Přeložka STL plynovodu u ZZS KHK

Řada 650
- SO 650

Úpravy trolejového vedení na Sokolské ulici

Řada 700
- SO 701

Zastávky MHD

Řada 800
- SO 801
- SO 810
- SO 811

Rekultivace stávajících komunikací
Vegetační úpravy ŘSD
Vegetační úpravy - město Hradec Králové
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II. Pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Druh stavby:
Stavba pro dopravu a s ní související stavby - přeložky a úpravy sítí technického vybavení a úpravy
komunikací.
2. Účel stavby:
Úprava dopravního režimu křižovatky „Mileta“.
3. Umístění stavby na pozemcích:
Stavba bude umístěna tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1 : 1000, která byla ověřena v tomto
územním rozhodnutí a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Stavba bude umístěna na pozemcích nebo
jejich částech:
parc. č.
st. 1582

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří

191/1
191/2
191/3
191/33
191/34
191/45
193/1
193/12
193/13
200/2
200/5
200/8
200/9
200/23

ostatní plocha - zeleň
ostatní plocha - zeleň
ostatní plocha - zeleň
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - ost. komunikace
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - ost. komunikace

201/8
201/12

ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace

201/26
201/27
201/37
201/48
202/1
202/2
202/3
202/4
202/10
202/17
202/19
202/22
202/68
202/69
207/3
207/4
207/5
207/6
207/7
207/8
207/9
207/10

ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
zahrada
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační plocha
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha

vlastník
ČR - Armádní Servisní, příspěvková
organizace
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
PRO.MED.CS Praha a. s.
Statutární město Hradec Králové
ČR - ZVU Hradec Králové, státní podnik "v
likvidaci"
Statutární město Hradec Králové
Mateřská škola, Speciální základní škola
a Praktická škola, Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ELLA-CS, s.r.o.
ELLA-CS, s.r.o.
Statutární město Hradec Králové
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
OMV Česká republika, s.r.o.
Statutární město Hradec Králové
OMV Česká republika, s.r.o.
OMV Česká republika, s.r.o.
OMV Česká republika, s.r.o.
OMV Česká republika, s.r.o.

Č.j. MUHC-SU/18598/2018/VA

207/34
207/38
207/52
208/1
265/1
265/2
265/20
265/21
265/22
265/32
265/33
1302/1
1302/11

ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
zahrada
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - silnice

1303/1
1304/7
1304/96
1304/97
1304/98
1304/99
1304/109
1304/113
1304/117
1304/118
1370

ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
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Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Královéhradecký kraj - Správa silnic
Královéhradeckého kraje
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ČR - Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem MO - Oddělení územní správy
nemovitého majetku Pardubice

v katastrálním území Hradec Králové,
parc. č.
st. 535/1
st. 1113
st. 2685

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

606/5
606/54
609/5
611/19
611/34
611/36

ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha – jiná plocha
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace

611/37

ostatní plocha - ost. komunikace

639/61
639/62
639/63
639/64
639/68
725/4
725/110
725/111
725/112
725/121
725/130
725/133
725/173

ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
orná půda
orná půda
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha

725/179

ostatní plocha - ost. komunikace

vlastník
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Statutární město Hradec Králové
ČR - Fakultní nemocnice Hradec Králové
ČR - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ČR - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ČR - Fakultní nemocnice Hradec Králové
ČR - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ČR - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
ČR - Fakultní nemocnice Hradec Králové
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725/201
725/218
725/261

ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha

725/262
737/1
737/3
1286/1
1286/2
1287/1

ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační plocha
zahrada
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - silnice

1287/2
1287/3
1287/4
1287/10
1287/11
1288/1
1288/2
1288/3
1316/7
1316/8

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - ost. komunikace
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - jiná plocha

1316/9

ostatní plocha - jiná plocha

1384/1

ostatní plocha - jiná plocha

ČR - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové
ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Statutární město Hradec Králové

v katastrálním území Nový Hradec Králové.
4. Určení prostorového řešení stavby:
Objekty řady 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
• SO 001 Příprava území - nevyžaduje územní rozhodnutí
Stavební objekt zahrnuje všechny práce, které jsou potřebné pro rozvinutí hlavních stavebních
prací a které budou provedeny jako přípravné práce na plochách záborů stavby. Odstranění volně
rostoucí zeleně, to znamená kácení stromů a odstranění křovin, je v rámci objektu uvažováno v
celém prostoru staveniště. Dřevní hmota z kmenů stromů bude odevzdána jejich majitelům. Pařezy
budou odstraněny a stejně jako větve a křoviny budou zpracovány štěpkováním pro následné
použití. Dalšími pracemi, které jsou součástí stavebního objektu, je odstranění humózních vrstev z
ploch dočasných záborů a jejich uložení na mezideponie. Podrobněji bude objekt zpracován v
dalším stupni PD 457.
• SO 020 Demolice - nevyžaduje územní rozhodnutí
Objekt demolic předpokládá demolici přízemního pozemního objektu o půdorysu 37 x 12 m a 41 x
6 m. Obestavěný prostor objektu je cca. 3500 m3. V rámci demolice bude objekt odpojen od
inženýrských sítí a budou odstraněna veškerá vnitřní zařízení.
• SO 030 Demontáž stávajícího SSZ - nevyžaduje územní rozhodnutí
Obsahem objektu je demontáž stávajícího světelného signalizačního zařízení v křižovatce Mileta.
Přemístění koordinačního kabelu SSZ II. městského okruhu je řešeno samostatným objektem SO
462.
Objekty řady 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
• SO 101 I/31 - Sokolská ulice
Stavební objekt řeší stavební úpravy na Sokolské ulici. Z důvodu mimoúrovňového křížení chodců
a cyklistů v prostoru křižovatky a zároveň s ohledem na možnost gravitačního odvodnění
podchodů, je navrženo navýšení nivelety v prostoru křižovatky. Úprava nivelety je provedena v
délce cca 300 m sklony 1,0%. Šířkové uspořádání komunikace je zachováno - je navržena jako
čtyřpruhová, směrově rozdělená s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. V křižovatce je od mostu přes Labe
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ve směru Sokolská - Zborovská navržen samostatný odbočovací pruh s bypassem vpravo a ve
směru Sokolská - Hradecká (do centra) odbočovací pruh vlevo. Od křižovatky Brněnská je ve
směru do ulice Zborovské navržen samostatný odbočovací pruh vlevo. Z důvodu zřízení bypassu
pro odbočení vpravo ze Zborovské ulice na Sokolskou dojde k posunu stávající zastávky MHD
Heyrovského o cca 30 m. V opačném směru bude za křižovatkou zřízena zastávka nová.
Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení II a návrhovou úroveň porušení D0.
Konstrukce zastávkového zálivu je navržena z dlažby ze žulových kostek K16.
• SO 110 III/29810 - Úprava Zborovské ulice mezi křižovatkami
Úprava Zborovské ulice je provedena na délku 225 m. Ulice mezi těmito dvěma křižovatkami
(Sokolská x Hradecká, Zborovská x tř. E. Beneše) je navržena ve čtyřpruhovém směrově
rozděleném uspořádání s šířkou jízdního pruhu 3,25 m. Napojení na křižovatku se Sokolskou ulicí
je řešeno dvěma pruhy pro odbočení vlevo, jedním přímým pruhem ve směru do centra a bypassem
pro odbočení vpravo. Niveleta Zborovské ulice je v min. podélném sklonu 0,3% a maximálním
0,5%. Nejnižší místo je na kótě 229,67 m. V této části Zborovské ulice jsou umístěny zastávky
MHD, které jsou koncipovány pro dva kloubové autobusy. Konstrukce vozovky je navržena na
třídu dopravního zatížení III a návrhovou úroveň porušení D1. Konstrukce zastávkového zálivu je
navržena z dlažby ze žulových kostek K16. Komunikace je odvodněna uličními vpusťmi, které
budou osazeny podél obrubníků do kanalizace - SO 308 Odvodnění Zborovské ulice.
• SO 111 III/29810 - Úprava Zborovské ulice
Stavební objekt řeší úpravu Zborovské ulice v úseku od křižovatky u ZZS KHK v délce 60 m.
Jedná se zejména o frézování povrchu a přípravu pro nové napojení fakultní nemocnice. Pro
potřeby napojení tř. E. Beneše bude v rámci SO 142 upraveno stávající dopravní značení. Jedná se
zejména o posunutí prostoru zastávky MHD, zrušení přechodu pro chodce u křižovatky u fakultní
nemocnice, který bude přesunut do prostoru nové křižovatky s tř. E. Beneše. Současně se zrušením
přechodu pro chodce dojde ke zrušení přístupového chodníku od slepé ulice za ZZS KHK z ulice
Hradecké a zřízení zábradlí pro zamezení vstupu chodců do vozovky. Konstrukce vozovky je
navržena na třídu dopravního zatížení III a návrhovou úroveň porušení D1.
• SO 113 Úprava Hradecké ulice
Mezi křižovatkami se Sokolskou ulicí a s ulicí Akademika Heyrovského dojde ke směrovému
rozdělení komunikace. Dále bude v tomto úseku v délce cca 100 m upravena niveleta v důsledku
napojení na Sokolskou ulici. Podélný spád nivelety upravené Hradecké ulice je do napojení na
stávající stav 1,5%. Nejnižší místo je na kótě 229,17 m n. m. Směrovým rozdělením komunikace
bude výjezd z ulice Akademika Heyrovského možný pouze odbočením vpravo. Výjezd směrem k
Sokolské ulici bude možný v křižovatce s ulicí 17. listopadu. V rámci objektu dojede k posunutí
zastávky MHD „Heyrovského“ ve směru do centra a u Fakulty informatiky a managementu ke
zřízení zastávky nové. Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení III a
návrhovou úroveň porušení D1. Konstrukce zastávkového zálivu je navržena z dlažby ze žulových
kostek K16.
• SO 114 Napojení třídy Edvarda Beneše
Stavební objekt řeší napojení třídy Edvarda Beneše do křižovatky u ZZS KHK v nezbytně nutné
délce 125 m. Na řešený objekt pak navazuje SO 130 - Provizorní napojení Benešovy třídy. Do
tohoto nového úseku Benešovy třídy bude průsečnou křižovatkou napojen polyfunkční areál
„Mileta“ a v rámci SO 116 nově zaústěna Hradecká ulice. Napojení třídy Edvarda Beneše je
navrženo jako čtyřpruhové, směrově rozdělené. Šířky jízdních pruhů jsou 3,25 m. Součástí objektu
jsou stezky pro pěší a cyklisty. Ty jsou řešeny buď formou chodníku, nebo jako společný pás pro
provoz cyklistů a chodců. Chodníky a společné pásy pro pěší a cyklisty jsou barevně rozlišeny.
Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení D1.
Konstrukce chodníku a cyklostezky je navržena z konstrukčních vrstev stmelených asfaltovým
pojivem s probarveným povrchem.
• SO 116 Napojení Hradecké ulice u ZZS KHK
Stavební objekt řeší napojení Hradecké ulice do třídy Edvarda Beneše včetně úprav stávající části.
Délka úpravy je cca 75m. Napojení je řešeno v kategorii MO 8/40, shodně se stávajícím
uspořádáním. Na parkovišti je navrženo 38 parkovacích míst z toho 2 vyhrazená stání. Rozděleno
je na veřejnou část a část určenou pro potřeby ZZS KHK. Konstrukce vozovky je navržena na třídu
dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení D1.
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• SO 117 Napojení ZZS KHK
Stavební objekt řeší náhradu stávajícího neveřejného parkoviště vyhrazeného pro parkování vozidel
zaměstnanců ZZS KHK, které bude odděleno zabezpečovacím zařízením v podobě závory
(přípojka je řešena v rámci SO 418), dále úpravu parkovacích ploch před ZZS KHK a napojení
ZZS KHK na průsečnou křižovatku pro vozidla rychlé záchranné služby. Výjezd bude možný
pouze pro vozidla záchranné služby a pouze jednosměrně - vjezd do křižovatky. Výjezd vozidel
bude řízen světelnou signalizací (SO 151.0). Pro oddělení výjezdu od prostoru křižovatky a
bezpečný pohyb chodců je v místě přechodu navržena zvýšená plocha. Konstrukce vozovky je
navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení D1. Konstrukce
parkovacích ploch jsou navrženy z betonové dlažby.
• SO 118 Propojení ulic Akademika Heyrovského a 17. listopadu
Stavební objekt řeší úpravu ulice 17. Listopadu na dvoupruhovou komunikaci MO 8/40 bez
vodících proužků s jednostranným chodníkem šířky 2,0 m. Délka úpravy je 224 m. Úprava bude
začínat u Učiliště hudebních nástrojů a končit u Farmaceutické fakulty. Konstrukce vozovky je
navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení D1. Konstrukce chodníku je
uvažována z betonové dlažby.
• SO 120 Chodníky a cyklistické stezky podél Sokolské ulice
Řeší cyklistické stezky a chodníky v prostoru Sokolské ulice. Ty jsou řešeny buď formou
chodníku, nebo jako společný pás pro provoz cyklistů a chodců a jsou situačně i výškově odděleny
od automobilového provozu v prostoru křižovatky. Základní šířka pásu je navržena 4,0 m. Přejezd
přes křižovatku a propojení stezek mezi jednotlivými ulicemi je navrženo třemi podchody.
Minimální světlá šířka podchodu je 6,0 m a výška 2,50 m. Podélné spády jsou v rozmezí od 0,3%
do 6,0%. Chodníky a společné pásy pro pěší a cyklisty jsou barevně rozlišeny. V místě zastávek
MHD budou stezky rozšířeny o prostor nástupiště v šířce 2,0 m. V dalším stupni PD budou
doplněny vodící linie a signální pásy pro osoby slabozraké a nevidomé. Konstrukce chodníku a
cyklostezky bude provedena z konstrukčních vrstev stmelených asfaltovým pojivem s probarveným
povrchem.
• SO 121 Chodníky a cyklistické stezky podél Zborovské ulice
Řeší cyklistické stezky a chodníky v prostoru Zborovské ulice a křižovatky u ZZS KHK. Ty jsou
řešeny buď formou chodníku, nebo jako společný pás pro provoz cyklistů a chodců. Základní šířka
pásu je navržena 4,0 m. V křižovatce Zborovská x Hradecká x Benešova třída jsou navrženy
úrovňové přechody. Podélné spády jsou maximálně 6,0%. Ze stezek jsou vyvedeny rampy š. 2,0 m
k zastávkám MHD. Chodníky a společné pásy pro pěší a cyklisty jsou barevně rozlišeny. V dalším
stupni PD budou doplněny vodící linie a signální pásy pro osoby slabozraké a nevidomé.
Konstrukce chodníku a cyklostezky je uvažována z konstrukčních vrstev stmelených asfaltovým
pojivem s probarveným povrchem.
• SO 122 Chodníky a cyklistické stezky podél Hradecké ulice
Objekt zahrnuje cyklistické stezky a chodníky podél Hradecké ulice směrem do centra. Ty jsou
řešeny buď formou chodníku, nebo jako společný pás pro provoz cyklistů a chodců. Základní šířka
pásu je navržena 4,0 m. Chodníky a společné pásy pro pěší a cyklisty jsou barevně rozlišeny. V
místě zastávek MHD jsou stezky rozšířeny o prostor nástupiště v šířce 2,0 m. V dalším stupni PD
budou doplněny vodící linie a signální pásy pro osoby slabozraké a nevidomé. Konstrukce
chodníku a cyklostezky je uvažována z konstrukčních vrstev stmelených asfaltovým pojivem s
probarveným povrchem.
• SO 130 Provizorní napojení Benešovy třídy
Stavební objekt řeší dočasné napojení Benešovy třídy z této stavby. Výhledově bude Benešova
třída prodloužena až po ulici Domečkovou. V případě že úprava Benešovy třídy bude časově
sladěna, nebude SO 130 realizován. Součástí objektu jsou provizorní objížďky okruhu po dobu
výstavby. Úprava stávající panelové trasy je povolena platným územním rozhodnutím (viz
šrafovanou část přílohy). Konstrukce vozovky je navržena na třídu dopravního zatížení IV a
návrhovou úroveň porušení D1.
• SO 131 Dopravní opatření při stavbě
Stavební objekt řeší veškeré objízdné trasy v prostoru staveniště a zároveň i vedení objízdných tras
po stávajících komunikacích včetně provizorního oplocení, osazení provizorních svislých a
vodorovných značek včetně orientovaného dopravního značení v přilehlých komunikacích. Jedná
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se zejména o provizorní komunikace a napojení Sokolské ulice. Ulice Zborovská a Hradecká budou
provizorně napojeny na provizorní komunikace. Podrobně bude řešeno v dalším stupni PD.
• SO 140 Dopravní značení – ŘSD - nevyžaduje územní rozhodnutí
Stavební objekt řeší osazení definitivního dopravního značení na objekt SO 101. Svislé dopravní
značení - dopravní značky budou umístěny v souladu s platnými „Zásadami pro osazování
dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65-II. vydání) schválenými Ministerstvem
dopravy ČR v r. 2002. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného
profilu komunikace. Předpokládá se úprava rozmístění stávajícího SDZ ve vazbě na nové
uspořádání pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení - dopravní značení bude
provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ (TP 133 - II. vydání) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2005. Vodorovné
dopravní značení bude provedeno dočasně jednosložkovou barvou a po vyzrání obrusné vrstvy v
definitivní podobě stříkaným plastem hladkým. Přesné rozmístění jednotlivých dopravních značek,
jejich množství a charakter bude řešeno včetně odsouhlasení dotčenými orgány státní správy v
dalším stupni PD.
• SO 141 Dopravní značení - Královéhradecký kraj - nevyžaduje územní rozhodnutí
Stavební objekt řeší osazení definitivního dopravního značení na objekty SO 110 a SO 111. Svislé
dopravní značení – dopravní značky budou umístěny v souladu s platnými „Zásadami pro
osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65-II. vydání) schválenými
Ministerstvem dopravy ČR v r. 2002. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do
průjezdného profilu komunikace. Předpokládá se úprava rozmístění stávajícího SDZ ve vazbě na
nové uspořádání pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení - dopravní značení bude
provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ (TP 133 - II. vydání) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2005. Vodorovné
dopravní značení bude provedeno dočasně jednosložkovou barvou a po vyzrání obrusné vrstvy v
definitivní podobě stříkaným plastem hladkým. Přesné rozmístění jednotlivých dopravních značek,
jejich množství a charakter bude řešeno včetně odsouhlasení dotčenými orgány státní správy v
dalším stupni PD.
• SO 142 Dopravní značení - město Hradec Králové - nevyžaduje územní rozhodnutí
Stavební objekt řeší osazení definitivního dopravního značení na objekt SO 113 - SO 118 a SO 120
- SO 130. Svislé dopravní značení - dopravní značky budou umístěny v souladu s platnými
„Zásadami pro osazování dopravních značek na pozemních komunikacích“ (TP 65-II. vydání)
schválenými Ministerstvem dopravy ČR v r. 2002. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí
zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Předpokládá se úprava rozmístění stávajícího SDZ
ve vazbě na nové uspořádání pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení - dopravní
značení bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích“ (TP 133 - II. vydání) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2005.
Vodorovné dopravní značení bude provedeno dočasně jednosložkovou barvou a po vyzrání
obrusné vrstvy v definitivní podobě stříkaným plastem hladkým. Přesné rozmístění jednotlivých
dopravních značek, jejich množství a charakter bude řešeno včetně odsouhlasení dotčenými orgány
státní správy v dalším stupni PD.
• SO 151 SSZ křižovatky u ZZS KHK
V rámci tohoto objektu bude realizována nová světelná signalizace v křižovatce ulic Zborovská x
Hradecká x tř. E. Beneše. Součástí budou i signalizované přechody pro chodce a cyklisty a výjezd
vozidel ZZS KHK. SSZ bude dopravně fungovat jako koordinované ve skupině souvisejících
křižovatek. Řadič bude kabelově propojen s ostatními řadiči v koordinované skupině.
• SO 161 SSZ křižovatky Sokolská/Hradecká
V rámci tohoto objektu bude upraven stávající systém světelné signalizace v křižovatce ulic
Sokolská x Hradecká. SSZ bude dopravně fungovat jako koordinované ve skupině křižovatek po
ulici Sokolská. Řadič bude kabelově propojen s ostatními řadiči v koordinované skupině.
• SO 171 SSZ po dobu výstavby
V rámci tohoto objektu bude řešena úprava stávajícího systému světelné signalizace v dotčených
křižovatkách po dobu výstavby, pro zajištění bezpečného a plynulého provozu. SSZ bude dopravně
fungovat jako koordinované ve skupině dotčených křižovatek.
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Objekty řady 200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI
• SO 210 Podchod na Sokolské ulici
Most převádí silnici I/31 (Sokolská ulice) přes veřejný chodník a cyklostezku. Most je navržen jako
kolmá železobetonová deska s koncovými úložnými prahy. Založení je hlubinné na mikropilotách.
Opěry jsou tvořeny hřebíkovaným svahem s gabionovým obkladem. Křídla mostu jsou navržena
jako strmé ozeleněné svahy z armované zeminy. Na okrajích mostu je zábradelní svodidlo kotvené
do železobetonové římsy. Střední dělící pás je na mostě tvořen železobetonovou římsou a navazuje
na zelený pás mimo most. Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda je
podél obrubníku svedena do uličních vpustí a svedena do kanalizace. Chodník pod mostem je
tvořen betonovou dlažbou a je odvodněn do příčného žlabu napojeného na kanalizaci.
• SO 211 Podchod na Zborovské ulici
Most převádí silnici III/29810 (Zborovská ulice) přes veřejný chodník a cyklostezku. Most je
navržen jako lichoběžníková železobetonová deska s koncovými úložnými prahy. Založení je
hlubinné na mikropilotách. Opěry jsou tvořeny hřebíkovaným svahem s gabionovým obkladem.
Křídla mostu jsou navržena jako strmé ozeleněné svahy z armované zeminy. Na okrajích mostu je
zábradelní svodidlo kotvené do železobetonové římsy. Střední dělící pás je na mostě tvořen
železobetonovou římsou a navazuje na zelený pás mimo most. Odvodnění mostu je zajištěno
příčným a podélným sklonem. Voda je podél obrubníku svedena do uličních vpustí a svedena do
kanalizace. Chodník pod mostem je tvořen betonovou dlažbou a je odvodněn do příčného žlabu
napojeného na kanalizaci.
• SO 212 Podchod na Hradecké ulici
Most převádí Hradeckou ulici přes veřejný chodník a cyklostezku. Most je navržen jako
lichoběžníková železobetonová deska s koncovými úložnými prahy. Založení je hlubinné na
mikropilotách. Opěry jsou tvořeny hřebíkovaným svahem s gabionovým obkladem. Křídla mostu
jsou navržena jako strmé ozeleněné svahy z armované zeminy. Na okrajích mostu je zábradelní
svodidlo kotvené do železobetonové římsy. Střední dělící pás je na mostě tvořen železobetonovou
římsou a navazuje na zelený pás mimo most. Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným
sklonem. Voda je podél obrubníku svedena do uličních vpustí a svedena do kanalizace. Chodník
pod mostem je tvořen betonovou dlažbou a je odvodněn do příčného žlabu napojeného na
kanalizaci.
• SO 230 Kolektor pod Zborovskou ulicí v km 0,087
Kolektor převádí přeložku horkovodu EOP pod Zborovskou ulicí. Objekt je tvořen dvěma
koncovými šachtami a samotným kolektorem. Šachty jsou železobetonové monolitické, kolektor je
tvořen prefabrikovanými uzavřenými rámy. Celková délka je 39,6 m. Šachty jsou vybaveny
revizními otvory a montážními otvory pro montáž a výměnu šoupat horkovodu. Kolektory jsou
vybaveny napájením pro ovládání šoupat a světelného obvodu.
• SO 231 Kolektor pod tř. E. Beneše v km 0,010
Kolektor převádí přeložku horkovodu EOP pod Zborovskou ulicí. Objekt je tvořen dvěma
koncovými šachtami a samotným kolektorem. Šachty jsou železobetonové monolitické, kolektor je
tvořen prefabrikovanými uzavřenými rámy. Celková délka je 44,6 m. Šachty jsou vybaveny
revizními otvory a montážními otvory pro montáž a výměnu šoupat horkovodu. Kolektory jsou
vybaveny napájením pro ovládání šoupat a světelného obvodu.
• SO 232 Uzavírací šachta ŠN2
Uzavírací šachta ŠN2 je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí pro umístění
uzavíracích šoupat horkovodu. Šachta je vybavena Šachty jsou vybaveny revizními a montážními
otvory. Šachta je vybavena napájením pro ovládání šoupat a světelného obvodu.
Objekty řady 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Vodohospodářské objekty řeší přeložky stávajících vodovodních řadů a stávajících kanalizací v prostoru
stavby, které jsou překážkou ve výstavbě nebo jsou na hranici své životnosti. Zároveň je řešeno
odvodnění rekonstruovaných a nově navrhovaných ploch. Základním principem odvodnění komunikací je
veškerou vodu z povrchu podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu nebo kanalizace. Voda ze
zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění je zvolen způsob pomocí
klasické kanalizace a uličních vpustí. Potrubí v objektech odvodnění a přeložek kanalizací musí být
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provedena z důvodu požadavku vodotěsnosti z potrubí s integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí
kameninové, betonové, plastové nebo potrubí sklolaminátové. Odvodnění je napojeno do stávajících
jednotných nebo dešťových kanalizací. Pro výpočet odtokového množství dešťových vod byl použit
návrhový 15-ti minutový déšť s periodicitou n = 1 o hodnotě 143 l/s/ha. Překládané, resp. rekonstruované
vodovodní řady budou provedeny z vodovodního potrubí z tvárné litiny, tlaková třída PN10.
• SO 301 Odvodnění Sokolské ul.
Odvodnění Sokolské ul. včetně podchodů bude provedeno pomocí nově navrhovaných dešťových
kanalizací, které budou napojeny v místech stávajících napojení na stávající stoky
DN 900 (km 3,300 - 0,550) a DN 300 (km 0,550 - 0,740). Stoka DN 900 je v současné době
rekonstruována na DN 1200. K odvodnění podchodů bude nutno vybudovat samostatnou větev
kanalizace, která bude vedena v minimálních spádových poměrech. Odvodnění komunikací bude
realizováno pomocí typových uličních vpustí umístěných u obrubníků, odpady od vpustí budou
napojeny do nově navržených kanalizací nebo přímo do stávajících dešťových nebo jednotných
kanalizací. Odpady od vpustí budou provedeny v dimenzi DN 200. Podchody budou odvodněny
příčnými odvodňovacími žlaby. V šachtě před zaústěním dešťové kanalizace do stávající stoky DN
900 (DN1200) bude osazena zpětná klapka pro zamezení zpětného zaplavování vodou ze stoky DN
900 (DN1200). Rozsah objektu:
potrubí DN 500 ................................................................................ 8 m
potrubí DN 400 ............................................................................ 161 m
potrubí DN 300 ............................................................................ 253 m
potrubí DN 200 ............................................................................ 256 m
revizní šachty ................................................................................ 15 ks
uliční vpusti ................................................................................... 18 ks
odvodňovací žlaby .......................................................................... 6 ks
• SO 308 Odvodnění Zborovské ulice
Odvodnění Zborovské ulice bude provedeno částečnou rekonstrukcí stávajícího odvodnění a
doplněním o novou dešťovou kanalizaci v úseku 0,0 - 0,9 (mezi navrhovanými křižovatkami).
Zbývající úsek Zborovské ulice v km 0,9 - 2,15 bude odvodněn samostatně novou dešťovou
kanalizací DN 300 do objektu SO 302. Stávající odvodnění DN 500 je zaústěno do stávající šachty
jednotné kanalizace 800/1200 B. Toto odvodnění je ukončeno v místě budoucí křižovatky ulic
Zborovská a třídy Edvarda Beneše. Nově navržená dešťová kanalizace DN 300 bude napojena na
tuto stávající stoku za touto křižovatkou. V úseku komunikace, kde dojde pouze k úpravě krytu
vozovky (frézování), budou na odvodnění upraveny poklopy šachet a vpusti. V dalším stupni PD
budou provedeny kamerové prohlídky na stávajícím úseku odvodnění od napojení na jednotnou
kanalizaci. Odvodnění Zborovské ulice bude provedeno pomocí uličních vpustí umístěných u
obrubníků komunikace. Odpady od vpustí budou provedeny v dimenzi DN 200. Stokou budou
rovněž v budoucnu odváděny dešťové vody z plánovaného parkoviště u Fakultní nemocnice.
Rozsah objektu:
potrubí DN 500 .............................................................................. 33 m
potrubí DN 300 ............................................................................ 133 m
potrubí DN 200 .............................................................................. 81 m
revizní šachty .................................................................................. 8 ks
uliční vpusti ................................................................................... 13 ks
• SO 309 Odvodnění třídy Edvarda Beneše
Odvodnění třídy Edvarda Beneše v úseku km 0,0 - 1,1 bude provedeno pomocí uličních vpustí
umístěných u obrubníků komunikace a napojených do nové stoky DN 300, která bude zaústěna do
stávající kanalizace DN 400 B. V úseku provizorního napojení komunikace bude přepojena
stávající uliční vpust. Odpady od vpustí budou provedeny v dimenzi DN 200. Rozsah objektu:
potrubí DN 300 .............................................................................. 92 m
potrubí DN 200 .............................................................................. 93 m
revizní šachty .................................................................................. 3 ks
uliční vpusti ..................................................................................... 5 ks
• SO 310 Odvodnění u ZZS KK
Odvodnění komunikací a parkoviště u Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje
(ZZS KK) bude provedeno rekonstrukcí stávajícího odvodnění. Uliční vpusti budou umístěny u
obrubníků a budou napojeny na stoku DN 300. Stoka bude vedena v trase stávající stoky, která je
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napojena do stávající stoky DN 400. V dalším stupni PD bude dle zjištěného stavu kanalizace
kamerovými prohlídkami upřesněn rozsah její rekonstrukce ve stávající trase bez změny výškového
vedení. Odpady od vpustí budou provedeny v dimenzi DN 200. V Hradecké ulici budou v rámci
tohoto objektu upraveny poklopy šachet a vpusti. Rozsah objektu:
potrubí DN 300 ............................................................................ 102 m
potrubí DN 200 .............................................................................. 28 m
revizní šachty .................................................................................. 6 ks
• SO 312 Odvodnění Hradecké ulice
Odvodnění Hradecké ulice bude provedeno rekonstrukcí stávajícího odvodnění. Uliční vpusti
budou umístěny u obrubníků komunikace a budou napojeny na stoku DN 300. Stoka bude vedena v
trase stávající stoky, která je napojena do stávající stoky DN 900. Stoka DN 900 je v současné době
rekonstruována na DN1200. V dalším stupni PD bude dle zjištěného stavu kanalizace kamerovými
prohlídkami upřesněn rozsah její rekonstrukce ve stávající trase bez změny výškového vedení.
Odpady od vpustí budou provedeny v dimenzi DN 200. Rozsah objektu:
potrubí DN 300 ............................................................................ 228 m
potrubí DN 200 .............................................................................. 78 m
revizní šachty .................................................................................. 5 ks
uliční vpusti ................................................................................... 10 ks
• SO 313 Odvodnění ulice 17. listopadu
Ulice 17. listopadu bude odvodněna pomocí uličních vpustí umístěných u obrubníků a napojených
do stoky DN 300 vedené v komunikaci. Stoka je zaústěna do stávající šachty na jednotné kanalizaci
DN 500 B. Odpady od vpustí budou provedeny v dimenzi DN 200. Rozsah objektu:
potrubí DN 300 ............................................................................ 145 m
potrubí DN 200 .............................................................................. 29 m
revizní šachty .................................................................................. 4 ks
uliční vpusti ..................................................................................... 6 ks
• SO 320 Přeložka kanalizace DN 500 na Hradecké ulici
Stávající stoka DN 500B je zaústěna do šachty na stoce DN 1200B vedené při severním okraji
Sokolské ulice. Vzhledem k úpravě terénu nad kanalizací v souvislosti s výstavbou podchodu pro
pěší a navazujícího chodníku je nutno kanalizaci ochránit. Navrženo je obetonování potrubí v celé
délce mezi revizními šachtami. Rozsah objektu:
obetonování potrubí DN 500 .......................................................... 22 m
• SO 321 Opatření na kanalizaci DN 1200 na Hradecké ulici
Stávající stoka DN 1200B je vedena při severním okraji Sokolské ulice. Vzhledem k úpravě terénu
nad kanalizací v souvislosti s výstavbou podchodu pro pěší a navazujících chodníků je nutno
kanalizaci ochránit. Navrženo je obetonování potrubí v celé délce mezi revizními šachtami mimo
úsek již uložený v ocelové chráničce DN 1620x14mm. Rozsah objektu:
obetonování potrubí DN 1200 ........................................................ 80 m
• SO 350 Přeložka vodovodu DN 300 u ZZS KK
Stávající vodovod DN 300 LT vede příjezdovou komunikací a parkovištěm podél objektu ZZS
KHK z armaturní šachty v Hradecké ulici do armaturní šachty v blízkosti Zborovské ulice, odkud
je napojen na vodovod DN 1000 LT. Na vodovod je dále napojen stávající vodovod DN 200 LT
(SO 355). V rámci stavebních prací dojde k přeložce vodovodu v prostoru parkoviště u ZZS KK.
Trasa bude vedena podél objektu ZZS KK do nové armaturní šachty na objektu přeložky vodovodu
DN 1000 (SO 351). Na vodovodu bude provedeno odpojení a napojení přeložky SO 355. Materiál
přeložky bude tvárná litina. Rozsah objektu:
potrubí TLT DN 600 ..................................................................... .105 m
zrušení stáv. vodovodu...................................................................... 61 m
• SO 351 Přeložka vodovodu DN 1000 na Zborovské ulici
Stávající hlavní vodovodní řad DN 1000 LT je vedený po pravé straně Zborovské ulice k
rozdělovacímu objektu (šachta Š2 Sokolská). Vodovod bude kolmo křížit nově navrhovanou třídu
Edvarda Beneše. Trasa a výškové vedení vodovodu bude zachováno, ale bude provedena výměna
potrubí a v křížení s třídou Edvarda Beneše bude nové potrubí uloženo do ocelové chráničky
DN1400. Na začátku přeložky bude vybudována armaturní komora, ve které bude napojen

Č.j. MUHC-SU/18598/2018/VA

str. 13

vodovod DN 300 (SO 350). V rámci objektu dojde k výměně uzavíracích armatur v rozdělovacím
objektu. Materiál přeložky bude tvárná litina. Rozsah objektu:
potrubí TLT DN 1000 ..................................................................... 213 m
• SO 352 Přeložka vodovodu DN 600 na Sokolské ulici
Stávající vodovodní řad DN 600 LT vedený souběžně se Sokolskou ulicí od rozdělovacího objektu
(šachta Š2 Sokolská) bude přeložen mimo prostor navrhované křižovatky. Přeložka povede od
napojení na stávající potrubí v rozdělovacím objektu k nově navrhované armaturní šachtě, kde bude
napojen vodovod DN 300 LT (SO 353) a vodovod DN 200 LT (SO 355). Od armaturní šachty bude
přeložka vedena podchodem pod Zborovskou ulicí do nové armaturní šachty, kde bude napojen
vodovod DN 300 LT (SO 354). Vodovod bude mezi armaturními šachtami uložen v ocelové
chráničce DN 800. Za podchodem povede trasa přeložky podél přeložky horkovodu až k napojení
na stávající řad. Od tohoto lomu bude stávající potrubí vyměněno až ke konci stávajícího
parkoviště, kde je již řad vyměněn. Materiál přeložky bude tvárná litina. V rámci objektu dojde k
výměně uzavíracích armatur v rozdělovacím objektu. Rozsah objektu:
potrubí TLT DN 600 ........................................................................ 263 m
zrušení stáv. vodovodu....................................................................... 44 m
• SO 353 Přeložka vodovodu DN 300 na Sokolské ulici
Stávající vodovodní řad DN 300 LT vedený přes křižovatku ulic Sokolská a Hradecká do armaturní
šachty bude přeložen mimo prostor křižovatky s kolmým křížením Sokolské ulice. Přeložka začíná
u křižovatky ulic Hradecké a Akademika Heyrovského a pokračuje až k napojení v armaturní
šachtě na vodovod DN 600 LT (SO 352). Podchod pod Sokolskou ulicí bude proveden uložením
vodovodního potrubí v ocelové chráničce DN 600. Řad DN 150 vedený po levé straně Sokolské
ulice bude o cca 37 m zkrácen a napojen z přeložky řadu DN 300. Taktéž přípojka DN 80 bude
přepojena na přeložku vodovodu. Materiál přeložky bude tvárná litina. Rozsah objektu:
potrubí TLT 300 ............................................................................... 204 m
zrušení stáv. vodovodu...................................................................... 135 m
• SO 354 Přeložka vodovodu DN 300 na Zborovské ulici
Stávající vodovodní řad DN 300 LT je veden podél Zborovské ulice. Přeložka bude napojena na
stávající vodovod v místě budoucího napojení Fakultní nemocnice. Podchod pod touto komunikací
bude proveden uložením potrubí do ocelové chráničky DN 600. Trasa přeložky dále povede podél
nově navrhované Zborovské ulice do nové armaturní šachty na vodovodu DN 600 LT (SO 352).
Materiál přeložky bude tvárná litina. Rozsah objektu:
potrubí TLT 300 ........................................................................... 155 m
zrušení stáv. vodovodu ................................................................ 197 m
• SO 355 Přeložka vodovodu DN 200 na Zborovské ul.
Stávající vodovodní řad DN 200 LT je veden v prostoru navrhované třídy Edvarda Beneše.
Přeložka bude napojena na vodovod DN 300 LT (SO 350). Dále bude vedena v souběhu s
plynovodem SO 511 přes novou třídu Edvarda Beneše. Podchod pod komunikací bude proveden
uložením do ocelové chráničky DN 600. Za podchodem bude přeložka vedena v souběhu s
plynovodem podél třídy Edvarda Beneše, kde bude napojena na trasu stávajícího vodovodu.
Stávající vodovod v této trase bude vyměněn. Přeložka vodovodu bude ukončena napojením na
vodovod DN 600 (SO 352) v nové armaturní šachtě. Materiál přeložky bude tvárná litina. S
ohledem na možnou etapizaci výstavby, kdy objekt parkoviště u ZZS KK a třída Edvarda Beneše
budou budovány samostatně, bude třeba provést přeložku vodovodu v předstihu společně s SO 350
a SO 351. Provizorně bude nové potrubí ukončeno napojením na stávající potrubí před budoucí
armaturní šachtou na SO 352. Rozsah objektu:
potrubí TLT 200 ............................................................................. 245 m
zrušení stáv. vodovodu ..................................................................... 77 m
Objekty řady 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
Uložení a krytí kabelů VN a NN ČSN 73 6005:
a)
Přechod komunikace - v kabelové rýze hl. 1,2 m, s krytím proti mechan. poškození obetonovanou
kabel. chráničkou, např. trubka korugovaná PE ohebná Koruflex 110 mm, min. krytí 1,0 m.
b)
Volný terén - v kabelové rýze hl. 0,8 m v pískovém loži, s krytím proti mechan. poškození
betonovými nebo plastovými deskami a výstražnou folii, min. krytí kabelu min. krytí 0,7 m.
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Krajnice komunikace - v kabelové rýze hl. 1,2 m v pískovém loži, s krytím proti mechan.
betonovými nebo plastovými deskami a výstražnou folii, min. krytí kabelu 1,0 m.
Pojezdové komunikace k objektům (vjezdy, pojezdové plochy) - v rýze odpovídající průběhu trasy,
s krytím proti mechan. poškození kabel. chráničkou a výstražnou folii.
Křížení ostatních inž. sítí - v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechan. poškození.
Dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz ČSN 73 6005.

V chráničkovém přechodu komunikace bude přiložen vždy 1 ks rezervní chráničky odpovídajícího
rozměru a délky s trvalým zatahovacím prvkem. Veškeré chráničky budou utěsněny proti vnikání nečistot
a vody, např. montážní pěnou.
Pro uzemnění rozvaděčů NN bude do výkopu položen zemnící pásek FeZn 3x40 mm v minimální délce
25m. V případě výskytu stávajícího uzemnění bude toto uzemnění rovněž použito. Při záhozu kabelové
rýhy zhotovitel zajistí vyhotovení protokolu o provedení hutnící zkoušky výkopů v komunikaci.
Kabelová rýha nad výkopem bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách, přebytečný
výkopový materiál bude odvezen na skládku. Narušený povrch komunikací bude uveden do původního
stavu, pokud nebude investorem, resp. vlastníkem komunikace určeno jinak.
• SO 401 Přeložka kabelů ČEZ 35 kV mezi TS 726 ZVU a TS 1150 ČSPHM
V předstihu před zahájením stavebních prací bude nutno přeložit stávající kabely 35 kV
ANKTOYPV 3 x 120 mm2 propojující TS ČSPHM - TS ZVÚ v místě křížení ulice Sokolské.
Přeložka bude provedena třemi jednožilovými kabely 3 x 35 kV AXEKVCEY 120 mm2 v rozsahu
daném šířkovými úpravami komunikace a chodníku ulice Sokolské. Přeložka bude vedena v místě
stávajícího chráničkového přechodu. V předstihu budou provedeny kopané sondy pro zjištění
rozměru, technického stavu, a průchodnosti rezervní chráničky. V případě dobrého technického
stavu bude pro nové kabelové vedení využita a patřičně prodloužena dělenými chráničkami
odpovídajícího rozměru. Po zrušení původního kabelu bude uvolněná chránička rovněž
prodloužena a použita jako rezervní. V případě, že nebude možno použít stávající rezervní
chráničku, bude zřízen nový chráničkový přechod 2 x DN 160 v délce cca 35 m ve vzdálenosti 3 m
od stávajícího. Přechody pod komunikacemi se předpokládají překopy a protlaky, dle postupu
provádění stavby. V místě křižování bude provedeno prostorové uspořádání jednotlivých
inženýrských sítí a koordinace s dalším objektem SO 432. Pro napojení vloženého kabelového
vedení budou použity přechodové spojky dle materiálové základny správce, např. EPKJ-36C/1XU3HL. Uložení a krytí kabelů VN v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005,
pro kabelové vedení 35 kV je krytí ve všech případech povrchu (komunikace, volný terén, chodník)
vždy 1,0 metr. Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz
ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození
chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS. Celková délka trasy přeložky činí 60 m.
• SO 402 Přeložka kabelů ČEZ 35 kV mezi TS 1150 ČSPHM a TS 1082 Ševčíkova
Přeložka bude provedena třemi jednožilovými kabely 3 x 35 kV AXEKVCEY 120 mm2 z volného
terénu, přes budoucí komunikace do volného terénu na stávající trase. Vložené kabelové vedení
bude z důvodu souběhu s dalšími IS v celé délce uloženo v chráničce, v místě křížení komunikací v
chráničce DN 160 a ve volném terénu v kabelovém žlabu. V místě křížení komunikací bude
založena rezervní chránička DN 125. Přechody pod budoucími komunikacemi se předpokládají
provést otevřeným překopem. Pro napojení vloženého kabelového vedení budou použity
přechodové spojky dle materiálové základny správce, např. EPKJ-36C/1XU-3HL.
Uložení a krytí kabelů VN v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro
kabelové vedení 35 kV je krytí ve všech případech povrchu (komunikace, volný terén, chodník)
vždy 1,0 metr. Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz.
ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození
chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS. Celková délka trasy přeložky činí 75 m.
• SO 403 Ochrana kabelu ČEZ 35 kV ulice 17. listopadu
V předstihu před zahájením opravy komunikace v ulici 17. listopadu bude stávající chránička
kabelu 35 kV ANKTOYPVs 3 x 120 mm2 prodloužena. Kabelové vedení bude v délce cca 10 m
obnaženo, stávající chránička bude demontována a nahrazena dělenou chráničkou DN 160 v délce
8 m. Současně bude přiložena rezervní chránička DN 160 s trvalým zatahovacím prvkem.
Chráničky budou utěsněny a obetonovány. Uložení a krytí kabelů VN v zemi bude dle ČSN 33
2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro kabelové vedení 35 kV je krytí ve všech případech
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povrchu (komunikace, volný terén, chodník) vždy 1,0 metr. Křížení ostatních inž. sítí dle
prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu
trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1m na obě strany křížené IS.
Délka ochránění kabelu bude 8 m.
• SO 404 Demontáže kabelu ČEZ 10 kV ulice Sokolská - nevyžaduje ÚR
Podél ulice Sokolské na její jižní straně je uložen v úseku od Fakultní nemocnice ke křižovatce
kabel 10 kV, který je mimo provoz. V současné době tento kabel již není veden v podkladech
správce. Pro určení polohy a samotného kabelu 10 kV bude provedena kopaná sonda. Trasa kabelu
bude vyznačena v terénu. Takto vyznačený kabel bude demontován z části v předstihu před
zahájením prací a postupně s probíhající stavbou, dle průběhu prací. Pro odstranění kabelu se
předpokládá výkop hloubky 0,5 - 0,7 m, délka demontáže bude 180 m.
• SO 405 Demontáže kabelu ČEZ 5 kV ulice Hradecká - nevyžaduje ÚR
Podél ulice Hradecké na její západní straně jsou uloženy v celém úseku stavby 2 kabely 5 kV, které
jsou mimo provoz. Pro určení polohy a samotných kabelů 5 kV bude provedena kopaná sonda.
Trasa kabelů bude vyznačena v terénu. Takto vyznačený kabel bude demontován z části v
předstihu před zahájením prací a postupně s probíhající stavbou, dle průběhu prací. Pro odstranění
kabelu se předpokládá výkop hloubky 0,5 - 0,7 m, délka demontáže bude 430 m.
• SO 411 Kabelová přípojka ČEZ 1 kV na Zborovské ulici
V předstihu před zahájením stavby bude provedena přeložka napájecího vedení NN pro přeložený
pojistkový pilíř P547 (SD 622), pro zachování provozu napojených objektů. Následně po přeložení
pojistkového rozvaděče a navazujících objektů bude stávající vedení NN a rozvaděče zrušeny. Z
důvodu možné etapizace stavby v prostoru napojení třídy Edvarda Beneše na stávající ulici
Zborovskou bude objekt členěn na SO 411 I. etapa a SO 411.
I. etapa
Tento objekt řeší úpravy rozvodu NN v případě realizace napojení nové části třídy Edvarda Beneše
na stávající ulici Zborovskou. V daném prostoru je nutno přeložit kabelové vedení NN a napojením
na stávající vedení zajistit zachování provozu stávajících zařízení v prostoru křižovatky ulic
Sokolská x Hradecká napájených z pilíře P547. Přeložka kabelového vedení AYKY 4x70mm2
bude začínat kabelovou spojkou ve volném terénu před čp. 1565/2. Dále bude vedena přes nové
parkoviště před objektem ZZS KHK k novému pojistkovému pilíři PRIS3. Z pilíře bude přeložka
směřovat v souběhu s objektem SO 402, SO 436 a SO 453 (I. etapa) přes novou komunikaci třídy
Edvarda Beneše a dále volným terénem ke stávající ulici Hradecká. Po přechodu ulice Hradecké
bude přeložka ukončena v kabelové spojce na stávajícím kabelu. Kabelové spojky budou použity
dle materiálové základny správce, např. typ PXE-SU6 se spojovači. Pojistkový pilíř PRIS3 bude
umístěn v blízkosti nového chodníku, osazen třemi sadami pojistek. V rámci objektu SO 415 bude
z něj připojen řadič SSZ pro novou křižovatku. V rámci I. etapy budou založeny ve sdruženém
chráničkovém přechodu přes přístupovou komunikaci k ZZS KHK chráničky navazujících objektů
SO 411, SO 453, SO 462. Pro uzemnění pojistkového pilíře bude do výkopu položen zemnící
pásek FeZn 3x40 mm v délce 25 m. Po dokončení nových rozvodů SO 411 bude zrušena část
vedená z pilíře PRIS3 ve směru k původní ulici Hradecká. Uložení a krytí kabelů v zemi bude dle
ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro kabelové vedení NN kV je krytí v povrchu
komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v chodníku 0,35 m. Křížení ostatních inž. sítí dle
prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu
trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1m na obě strany křížené IS. V
rámci tohoto objektu bude instalován 1 ks pojistkový pilíř PRIS3. Délka trasy přeložky NN bude
205 m, délka kabelového vedení AYKY 4x70mm2 220 m, 2 ks kabelová spojka NN. Demontováno
bude cca 130 m trasy kabelového vedení AYKY 4 x 70 mm2.
II. etapa
Stávající pojistkový pilíř P547 bude přeložen (instalován nový a následně demontován stávající
pilíř) poblíž nového kolektoru teplovodu přes ulici Hradecká. Nová kabelová přípojka pro
přeložený pojistkový pilíř P547 (provedení jako původní - SD 622) bude provedena kabelovým
vedením AYKY 4x70 mm2, které bude vyvedeno z nového pojistkového pilíře PRIS3
instalovaném v rámci SO 411 I. etapa. Trasa bude vedena přes stávající ulici Zborovskou, přes
budoucí přístupovou komunikaci k FN a podél paty náspu nové ulice Hradecká, spolu s dalšími
objekty, k přeloženému pilíři P547. Z pilíře P547 bude připojen přeložený rozvaděč TSHK RVO
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147 (SO 432) a vodárenský objekt. Vodárenský objekt bude připojen novým kabelem AYKYshodného provedení jako původní (AYKY 4x35 mm2), které bude křížit novou ulici Zborovskou a
stávající ulici Hradecká, trasu teplovodu (SO 502) a vodovodu (SO 351). Podél přeložky vodovodu
bude směřovat k elektroměrovému rozvaděči vodárenského objektu, kde bude ukončen.
Elektroměrový rozvaděč Autodopravy Mrázek bude zrušen, objekt autodopravy je určen k
demolici. Pro uzemnění pojistkového pilíře bude do výkopu položen zemnící pásek FeZn 3x40 mm
v délce 25 m. Uložení a krytí kabelů v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73
6005, pro kabelové vedení NN kV je krytí v povrchu komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7
m a v chodníku 0,35 m.Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického
vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému
poškození chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS. V rámci tohoto objektu bude instalován
1 ks pojistkového pilíře typu SD 622. Délka trasy přípojky NN pro pojistkový pilíř P547 bude 180
m, délka kabelového vedení AYKY 4x70 mm2 200 m, délka trasy pro vodárenský objekt 165 m,
délka kabelového vedení AYKY 4x35mm2 182 m. Demontováno bude kabelové vedení AYKY
4x70 mm2 v délce cca 90 m (instalováno v SO 411.0), dále cca 130 m vedení podél stávající ul.
Hradecké a vrchní vedení 2 x AYKY 4x35 mm2 včetně dvou podpěrných bodů. Rovněž bude
demontován stávající pojistkový pilíř P547.
• SO 412 Přeložky kabelů ČEZ 1 kV ulice 17. listopadu
Před rozšířením komunikace ulice 17. listopadu budou stávající kabely NN 1 kV přeloženy do
nového chodníku na protilehlé straně stávající kabelové trasy. Tři kabely AYKY 3x240+120 mm2
směřující z TS vpravo budou nahrazeny novými kabely shodného provedení, uloženými do trasy v
novém chodníku. Jeden kabel bude ukončen po přechodu ulice 17. listopadu v kabelové spojce
před oplocením hřiště, další dva budou směřovat novým chodníkem k přechodu ul. 17 listopadu a
následně ukončeny v kabelové spojce ve volném terénu u objektu „bunkr“. Ve směru vlevo jsou z
TS vyvedeny čtyři kabely AYKY 3x240+120 mm2, které budou nahrazeny novými kabely
shodného provedení. Kabely budou přeloženy z rozvaděče TS do trasy v novém chodníku, přes
upravovanou ulici 17. listopadu a ukončeny v kabelových spojkách ve volném terénu před
oplocením hřiště. Jeden z kabelů bude po přechodu komunikace zasmyčkován do přípojkové skříně
X1. Kabelové spojky budou použity dle materiálové základny správce, např. typ MM-7-4c se
spojovači. Uložení a krytí kabelů v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005,
pro kabelové vedení NN kV je krytí v povrchu komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v
chodníku 0,35 m. Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení
viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození
chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS. Délka trasy přeložky tří kabelů (vlevo) bude 62
m, čtyř kabelů (vpravo) 140 m, celková délka kabelu AYKY 3x240+120 mm2 bude 820 m, 7 ks
kabelová spojka.
• SO 413 Přeložky kabelu EOP ulice Sokolská
V souvislosti s prováděním přeložky horkovodu bude přeložen silový kabel NN napájející nové
armaturní šachty a kolektor. Přeložka kabelu začne v km 0,073 a bude vedena podél nové trasy
horkovodu z východní strany ulice Sokolská, do nové šachty před rozdělením trasy, pod Hradeckou
ulicí bude procházet nově vybudovaným kolektorem, dále v souběhu s teplovodem a přes
Sokolskou ulici, kde bude ukončena v kabelové spojce na stávajícím kabelu EOP, který bude
pokračovat směrem k Labi. V místě armaturních šachet a kolektoru bude průběžný kabel
nasmyčkován v rozvaděči EOP. Z rozvaděče před stávající ulicí Hradeckou bude odbočen jižním
směrem, kabel podél nové ulice Hradecké, přes ulici do armaturní šachty s kolektorem přes ulici E.
Beneše. Přeložka bude provedena stejným typem kabelu, jako je kabel současný. Na stávající úseky
kabel naváže spojkami, např. typ SMH4 se spojovači. Připojeny budou tři nové rozvaděče EOP pro
armaturní šachty. Rozvaděče EOP nejsou předmětem dodávky tohoto SO. Uložení a krytí kabelů v
zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro kabelové vedení NN kV je
krytí v povrchu komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v chodníku 0,35 m. V podzemním
kolektoru bude nové vedení NN uloženo na kabelové lávce kolektoru. Křížení ostatních inž. sítí dle
prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu
trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS.
Délka trasy přeložky bude celkem 560 m, délka kabelového vedení AYKY 4B x 35 mm2 720 m,
kabelová spojka NN 2 ks.
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• SO 414 Přeložka kabelu NN řadiče SSZ v křižovatce ulic Hradecká x Sokolská
Stávající rozvaděč řadiče zůstane na stávajícím místě. Přívodní kabel NN a koordinační kabely SSZ
budou dotčeny zahloubením chodníku pro nový podchod. Přívodní napájecí kabel NN bude
přeložen do nové společné trasy s koordinačními kabely (SO 462). Rozvaděč řadiče SSZ je napájen
z elektroměrového pilíře v blízkosti trafostanice HK 0726 při objektu Hostelu UK, provedení
kabelu a jeho trasa není zanesena v podkladech správce. V místě bez výškových změn terénu bude
provedeno naspojkování na vloženou část. Přeložka bude provedena stejným typem kabelu, jako je
kabel současný. Na stávající úseky kabel naváže spojkami, např. typ SMH se spojovači. Trasa
přeložky bude v dotčené m prostoru vedena ve společné trase s vedení objektu SO 462. Pro
uzemnění řadiče bude do výkopu položen zemnící pásek FeZn 3x40 mm v délce 25 m. Uložení a
krytí kabelů VN v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro kabelové
vedení NN kV je krytí v povrchu komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v chodníku 0,35
m. V podzemním kolektoru bude nové vedení NN uloženo na kabelové lávce kolektoru. Křížení
ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005, v rýze
odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1 m na obě
strany křížené IS. Délka trasy přeložky bude cca 40 m, délka nového kabelu 45 m, kabelová spojka
1 ks.
• SO 415 Napájení řadiče SSZ v křižovatce Zborovská - tř. E. Beneše
Pro možnost napojení zařízení SSZ v prostoru nové křižovatky ulic Hradecká x tř. Eduarda Beneše
bude do prostoru nové křižovatky přivedena kabelová přípojka NN z nové pojistkové skříně (SO
411.0), která bude ukončena v rozvaděči řadiče SSZ s elektroměrem. Trasa přípojky bude vedena
dle umístění nového řadiče. Přípojka bude provedena kabelem CYKY-J 3x10 mm2. Uložení a krytí
kabelů VN v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro kabelové vedení
NN kV je krytí v povrchu komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v chodníku 0,35 m. V
podzemním kolektoru bude nové vedení NN uloženo na kabelové lávce kolektoru. Křížení
ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze
odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1 m na obě
strany křížené IS. Délka trasy přípojky bude 20 m.
• SO 416 Ochránění neidentifikovaných kabelů UK FF v ulici 17. listopadu
V rámci rekonstrukce ulice 17. listopadu budou dotčeny kabelové rozvody NN FF, kdy bude
dotčeno kabelové vedení NN směřující přes ulici 17 listopadu do pojistkového pilíře na objektu
„chemický sklad“ a dále ovládací kabely (minimálně 2 ks) směřující do objektu „bunkr“. K
uvedeným rozvodům správce poskytl pouze orientační zákresy. Pro ověření skutečné polohy a
počtu dotčených vedení bude provedeno jejich vytyčení a následně kopanými sondami ověřen stav,
počet a koncová poloha stávajících chrániček. Z důvodu rozšíření komunikace budou stávající
chráničky prodlouženy půlenými plastovými chráničkami DN110 a následně obetonovány. V
případě špatného technického stavu chrániček, bude rekonstruován celý chráničkový přechod.
Objekt bude koordinován s přeložkou sdělovacích vedení UK - SO 463. Uložení a krytí kabelů VN
v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro kabelové vedení NN kV je
krytí v povrchu komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v chodníku 0,35 m. V podzemním
kolektoru bude nové vedení NN uloženo na kabelové lávce kolektoru. Křížení ostatních inž. sítí dle
prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu
trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS.
Délka ochránění 2 x 3 m, v případě rekonstrukce chráničkového přechodu 2 x 10 m půlených
chrániček DN110 s příloží rezervní chráničky DN 110.
• SO 418 Kabelová přípojka NN u ZZSKHK
Stávající vedení CYKY bude v blízkosti objektu ZZSKHK obnaženo, přerušeno a naspojkováno na
nové kabelové vedení CYKY 4x2,5 mm2 uložené v chráničce DN 50. Trasa od objektu ZZS bude
vedena volným terénem a přes komunikaci nejprve ve společné trase s přeložkou SO 453 a
následně ve volném terénu ve společné trase s přeložkami SO 411 a SO 436.0 do místa umístění
parkovací závory. Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2; pod
komunikacemi v konstrukcích mechanicky chránící kabely a umožňujících jejich budoucí volné
protažení, v chodnících a volném terénu v pískovém loži s ochranou před mechanickým
poškozením. Délka trasy 45 m přípojky, délka kabelového vedení CYKY 4x2,5 mm2 50 m,
kabelová spojka 1 ks, chráničkový přechod 1x DN 110 v délce 6 m.
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• SO 431 Veřejné osvětlení ulice Sokolská
Nové osvětlení ulice Sokolské bude navazovat na stávající veřejné osvětlení umístěné ve středním
dělícím pásu, jako osvětlovací soustava středová až ke křižovatce. Z důvodu navýšení nivelity
komunikací křižovatky bude v průběhu stavby demontováno 6 ks osvětlovacích bodů v západním
směru a 6 ks ve východním směru od křižovatky. Následně po dokončení navýšení křižovatky bude
instalováno 12 ks nových osvětlovacích bodů. Osvětlovací soustava zůstává původní, tj. středová s
dvěma výbojkovými svítidly např. SAFÍR2, 150 W na dvojramenném výložníku délky 1,5 m,
závěsná výška svítidla 10 m. Nové kabelové vedení bude provedeno kabelem CYKY 4x16 mm2.
Napájecími body pro toto osvětlení budou nejbližší stávající osvětlovací body ozn. 6 /11 a 125/22.
Do části kabelové trasy budou přiloženy ovládací kabely centrálního ovládání veřejného osvětlení COVO (SO 437). Jednotlivé stožáry pro VO budou ukotveny v betonových základech o velikosti a
typu betonu doporučených dodavatelem (výrobcem) stožárů. Jako uzemnění bude proveden
strojený zemnič - zemnící pásek FeZn rozměru 3x40 mm uložený na dno výkopu. Nové uzemnění
bude rovněž napojeno na stávající zemnící vedení. Demontováno bude 12 ks stávajících
osvětlovacích bodů včetně kabelového vedení, demontovaný materiál bude předán správci VO.
Objekt bude koordinován s přeložkami SO 351, SO 401, SO 413, SO 432, SO 437, SO 462.
Uložení a krytí kabelů v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro
kabelové vedení NN kV je krytí v povrchu komunikace 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v
chodníku 0,35 m. Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení
viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození
chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS. Instalovaný výkon zůstává původní, k navýšení
výkonu nedojde V rámci tohoto objektu bude instalováno 12 ks osvětlovacích bodů 2 x 150 W,
délka trasy osvětlení cca 400 m, délka kabelového vedení CYKY 4x16 mm2 480 m.
• SO 432 Veřejné osvětlení křižovatky ulic Sokolská x Hradecká x Zborovská
Pro osvětlení rekonstruované křižovatky Hradecká x Sokolská, čtyř podchodů s přilehlými
chodníky a cyklostezkami bude použita jednostranná osvětlovací soustava. Soustava bude tvořena
pro komunikace osvětlovacími body s výbojkovým svítidlem 150 W (např. SAFÍR2) na výložníku
délky 1,5 m v závěsné výšce 10 m, pro chodník sadovými svítidly 70 W (např. SAFÍR1) bez
výložníku v závěsné výšce 5 m. Pro osvětlení podchodů je uvažováno s kombinovaným
osvětlením, kdy část svítidel bude v režimu VO a část svítidel pro denní svícení v trvalém režimu.
Pro nasvětlení jednotlivých podchodů budou instalována nerozbitná svítidla. Použitá svítidla a další
zařízení budou v provedení požadovaném a odsouhlaseném správcem VO. Vlastní instalace
osvětlení podchodů bude upřesněna dle skutečné konstrukce podchodu. Pro nové rozvody VO
rekonstruované křižovatky a navazujících chodníku bude instalován nový rozvaděč RVO 147
umístěný v blízkosti rozpojovacího pilíře ČEZ (SO 411) při nové ulici Hradecká. Ten bude napájet
i rozvody VO Zborovská (nová část), prostor nové křižovatky Hradecká x Zborovská x třídy
Edvarda Beneše (SO 433) a část třídy Edvarda Beneše s přilehlým parkovištěm při objektu
Zdravotní záchranné služby (SO 436). Původní rozvaděč RVO 147 bude demontován. Typ a
provedení rozvaděče bude dle požadavku správce. V blízkosti podchodů budou umístěny
rozpojovací pojistkové pilíře s jednofázovými odpínači pro odjištění kabelů různého průřezu
(podchody).
Podchody pod komunikacemi budou osvětleny zářivkovými svítidly v nerozbitném provedení
(např. Nero 55 W) v zapuštěném provedení. Pro napojení jednotlivých svítidel podchodu bude
provedeno vytrubkování v monolitické železobetonové konstrukci mostu. Osvětlení podchodů bude
řešeno pro denní a noční osvětlení. Z rozvodů veřejného osvětlení budou napojeny přístřešky
zastávek MHD a případně i světelné dopravní značky. Hlavní kabelové rozvody budou provedeny
kabelem CYKY-J 4x16 mm2, rozvody pro podchody kabelem CYKY-J 4x10 mm2, připojení
vlastních svítidel podchodů kabelem CYKY-J4x1,5 mm2. Kabelová vedení budou v celé délce
trasy uloženy v plastové chráničce DN 50. Trasa rozvodu VO bude od rozvaděče RVO 147 vedena
ve volném terénu podél chodníku k pojistkovému pilíři při jižním podchodu ul. Hradecké. Zde se
bude trasa dělit, podchodem do jihovýchodního sektoru pro osvětlení chodníku, přisvětlení
autobusové zastávky v ulici Sokolská a pro budoucí osvětlení východního podchodu pod ulici
Sokolská (navazující stavba). Druhá trasa bude směřovat podél chodníku, přes západní podchod
ulice Sokolské k druhému pojistkovému pilíři v severozápadním sektoru. V průběhu trasy budou
připojeny osvětlovací body chodníku a následně i osvětlovací body křižovatky. Z druhého
pojistkového pilíře budou připojeny západní a severní podchod, osvětlení chodníků v
severozápadním a přes společný chráničkový přechod ulice Hradecké osvětlení chodníku v
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severovýchodním sektoru. V rámci SO 432 je řešeno i osvětlení budoucího 4. podchodu. Jednotlivé
stožáry pro VO budou ukotveny v betonových základech o velikosti a typu betonu doporučených
dodavatelem (výrobcem) stožárů. Osvětlovací body budou umístěny minimálně 0,5 m od silničních
a sadových obrubníků. Jako uzemnění bude proveden strojený zemnič - zemnící pásek FeZn
rozměru 3x40 mm, uložený na dno výkopu. Nové uzemnění bude rovněž napojeno na stávající
zemnící vedení. Uložení a krytí kabelů v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73
6005, pro kabelové vedení NN kV je krytí v povrchu komunikace a krajnice 1,0 m, ve volném
terénu 0,35/0,7 m a v chodníku 0,35 m. Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí
technického vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti
mechanickému poškození chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS. Demontovány budou 3
ks stávajících osvětlovacích bodů včetně kabelového vedení a rozvaděč RVO demontovaný
materiál bude předán správci VO. Objekt bude koordinován s přeložkami SO 352, SO 413, SO
431, SO 433, SO 437, SO 462, SO 502. Instalovaný výkon nové osvětlovací soustavy bude 5,2 kW.
Navýšení výkonu bude 4,75 kW. V rámci tohoto objektu bude instalován 1 ks rozvaděče RVO (6x
vývod) 10 ks silničních 150 W, 23 ks sadových svítidel 70 W a 38 ks nerozbitných svítidel ve
čtyřech podchodech. Délka trasy nového osvětlení cca 865 m, délka kabelového vedení CYKY-J
4x16 mm2 cca 1350 m, délka kabelu CYKY-J 4,10 mm2 350 m (podchody).
• SO 433 Veřejné osvětlení, ulice Zborovská
Pro napájení veřejného osvětlení na nové části Zborovské ulice, vč. křižovatky s třídou Edvarda
Beneše bude použit nový rozváděč RVO 147 (SO 432). Osvětlovací soustava nové ulice Zborovské
bude směrem od křižovatky na Sokolské ulici středová a bude přecházet za novou křižovatkou
ulice Zborovská x třída Edvarda Beneše na vystřídanou. Středová soustava bude tvořena dvěma
výbojkovými svítidly např. SAFÍR2, 150 W na dvojramenném výložníku délky 1,5 m, závěsná
výška svítidla 10 m. Vystřídaná soustava pro komunikace bude tvořena osvětlovacími body s
výbojkovým svítidlem 150 W např. SAFÍR2 na výložníku délky 1,5 m v závěsné výšce 10 m, pro
chodník sadovými svítidly 70 W např. SAFÍR1 bez výložníku v závěsné výšce 5 m. Nová
křižovatka ulic Zborovská x třída Edvarda Beneše bude nasvětlena po obvodě jednotlivými
svítidly, za touto křižovatkou budou přeloženy 3 ks osvětlovací body z důvodu šířkových úprav
komunikace. Osvětlení v prostoru této křižovatky bude navazovat na nové osvětlení realizované v
předstihu v rámci objektu SO 436. Pro možnost napojení rozvodů navazujících - nové osvětlení
chodníku východní části, navazující stávající osvětlení ulice Zborovské a nová část třídy E. Beneše
(SO 436), bude v prostoru křižovatky instalována rozpojovací skříň s patřičným počtem
pojistkových sad. Pro napojení osvětlení připravované přístupové komunikace k fakultní nemocnici
bude z posledního osvětlovacího bodu západního chodníku vyvedena prázdná chránička DN 50,
která bude ukončena na hranici stavby. Pro připojení rozvodu realizovaného v rámci SO 436 bude
použita předem založená chránička DN 50. Osvětlení přístřešku zastávky MHD a svítící dopravní
značky bude provedeno z nejbližšího stožáru rozvodu VO. Příslušný stožár bude dozbrojen jistícím
prvkem. Trasa rozvodu VO tohoto objektu bude od rozvaděče RVO 147 vedena ve společné trase s
dalšími přeložkami přes chodník, novou komunikaci do středového pásu nové ulice Zborovská. Ve
středovém pásu se bude trasa dělit, bude vedena středovým pásem ve směru k Sokolské ulici a ve
směru ke křižovatce s ul. Edvarda Beneše. Před novou křižovatkou se bude trasa od pojistkového
pilíře dělit - do směru po obvodu křižovatky přes komunikaci, budoucí komunikaci k Fakultní
nemocnici do stávající ul. Zborovské. V tomto směru budou vedeny dva kabely CYKY J 4 x 16
mm2, jeden bude připojovat nové osvětlovací body na pravé straně, druhý po přechodu ulice
Zborovské bude připojovat osvětlovací body na levé straně této ulice. V druhém směru budou
vedeny dva kabely CYKY-J 4 x 16 mm2 ve volném terénu a chodníku jednak k osvětlovacímu
bodu východního chodníku, jednak k středovému osvětlovacímu bodu realizovanému v rámci SO
436. Tím bude VO realizované v SO 436 připojeno k novému rozvaděči RVO 147 a bude možno
zrušit provizorní napojení do přechodového svítidla přechodu přes komunikaci k obchodnímu
centru. Pro připojení středového svítidla bude použita chránička DN 50 založená v rámci SO 436.
Pro napojení osvětlovacích bodů západního chodníku bude vyvedeno ve volném terénu podél
chodníku kabelové vedení CYKY-J 4 x 16 mm2 které bude připojovat dva osvětlovací body. Z
posledního osvětlovacího bodu bude vedena prázdná chránička DN 50 ve směru budoucí
komunikace k Fakultní nemocnici. Chránička bude ukončena a zaslepena na hranici stavby.
Součásti tohoto objektu je také prodloužení stávajících chrániček v místě zaústění komunikace za
objektem ZZS KHK do ulice Zborovské. Součásti tohoto objektu je také prodloužení stávajících
chrániček v místě zaústění komunikace za objektem ZZS KHK do ulice Zborovské. Přechody pro
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pěší umístěné v prostoru křižovatky Zborovská x třída Edvarda Beneše nebudou nasvětlovány
samostatnými svítidly, jelikož je křižovatka řízena SSZ. Do části kabelové trasy budou přiloženy
ovládací kabely centrálního ovládání veřejného osvětlení - COVO a sekundární ovládací kabely
(SO 437). Objekt bude koordinován s přeložkami IS SO 308, SO 352, SO 411, SO 413, SO 437,
SO 453.1, SO 454, SO 455, SO 501, SO 502. Jednotlivé stožáry pro VO budou ukotveny v
betonových základech o velikosti a typu betonu doporučených dodavatelem (výrobcem) stožárů.
Osvětlovací body budou umístěny minimálně 0,5 m od silničních a sadových obrubníků. Jako
uzemnění bude proveden strojený zemnič - zemnící pásek FeZn rozměru 3x40 mm, uložený na dno
výkopu. Nové uzemnění bude rovněž napojeno na stávající zemnící vedení. Uložení a krytí kabelů
v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro kabelové vedení NN kV je
krytí v povrchu komunikace a krajnice 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v chodníku 0,35 m.
Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005,
v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1 m
na obě strany křížené IS. Bude demontováno 13 stožárů stávajícího veřejného osvětlení včetně
kabelového vedení. Instalovaný výkon nové osvětlovací soustavy bude 3,27 kW. Navýšení výkonu
bude 1,473 kW. V rámci tohoto objektu bude instalováno 6 ks osvětlovacích bodů 2x150 W, 5 ks
osvětlovacích bodu 150 W, 6 ks sadových svítidel 70 W. Délka trasy osvětlení cca 685 m, délka
kabelového vedení CYKY 4x16 mm2 920 m.
• SO 434 Veřejné osvětlení ulice Hradecká - sever
Osvětlovací soustava bude zachována vystřídaná. Pro napájení veřejného osvětlení na Hradecké
ulici - sever bude zachován stávající rozváděč RVO 122. Napojení nových rozvodů bude pro jednu
stranu ul. Hradecké provedeno novým kabelem vyvedeným z rozvaděče RVO 122, pro druhou
stranu ulice pak napojením v kabelové spojce na stávajícím kabelu vedeným od osvětlovacího bodu
ozn. 122/42. Vystřídaná soustava pro komunikace bude tvořena osvětlovacími body s výbojkovým
svítidlem 100 W např. SAFÍR2 na výložníku délky 1,5 m v závěsné výšce 10 m. V prostoru
křižovatky se Sokolskou ulicí bude umístěno jedno svítidlo se světelným zdrojem 150 W. Přechod
pro pěší v prostoru křižovatky s ulicí 17. listopadu bude nasvětlen oboustranně, např.
asymetrickými LED svítidly AMPERA s provedením s plochým sklem, s bílým světelným zdrojem
174 W v závěsné výšce 6 m. Přechodová svítidla budou v závěsné výšce 6 m bez výložníku, jedno
na samostatném stožáru, druhé na stožáru silničního osvětlení. Trasa rozvodu VO tohoto objektu
bude vedena oboustranně podél ul. Hradecké v chodníku, volném terénu a v přechodech
komunikací směrem k ulici Sokolské. Pro levou stranu nového VO (ve směru k ul. Sokolské) bude
vyveden z rozvaděče RVO 122 nový kabel CYKY-J 4 x 16 mm2. V průběhu trasy budou napojeny
stávající rozvody v ul. 17. listopadu (osv. bod 122/64) a v ul. Akademika Heyrovského (osv. bod
123/1). Rovněž bude napojeno osvětlení přístřešku zastávky MHD z nejbližšího osvětlovacího
bodu. Pro pravou stranu bude na hranici stavby provedeno napojení nového kabelu CYKY J 4x 16
mm2 v kabelové spojce na stávající kabel vedený od osvětlovacího bodu 122/42. Osvětlení
přístřešku zastávky MHD bude provedeno z nejbližšího osvětlovacího bodu kabelem CYKY-J 3 x
2,5mm2 . Příslušné stožáry budou dozbrojeny jistícím prvkem. Do části kabelové trasy budou
přiloženy ovládací kabely centrálního ovládání veřejného osvětlení (COVO) a sekundární ovládací
kabely - SO 437. Objekt bude koordinován s přeložkami SO 312, SO 321 a SO 432 a SO 437.
Jednotlivé stožáry pro VO budou ukotveny v betonových základech o velikosti a typu betonu
doporučených dodavatelem (výrobcem) stožárů. Osvětlovací body budou umístěny minimálně 0,5
m od silničních a sadových obrubníků. Jako uzemnění bude proveden strojený zemnič - zemnící
pásek FeZn rozměru 3x40 mm, uložený na dno výkopu. Nové uzemnění bude rovněž napojeno na
stávající zemnící vedení. Uložení a krytí kabelů v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle
ČSN 73 6005, pro kabelové vedení NN kV je krytí v povrchu komunikace a krajnice 1,0m, ve
volné terénu 0,35/0,7m a v chodníku 0,35 m. Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání
sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti
mechanickému poškození chráničkou v délce 1 m na obě strany křížené IS. Instalovaný výkon
nové osvětlovací soustavy bude 1,650 kW. Navýšení výkonu bude 0,048 kW. V rámci tohoto
objekt bude instalováno 12 ks osvětlovacích bodů 100 W, 1 ks 150 W, 1 ks přechodový osv. bod a
1 ks přechodové svítidlo na společný stožár. Délka trasy nového osvětlení 570 m, délka kabelového
vedení CYKY-J 4 x 16 mm2 670m, délka kabelu CYKY-J 3 x 2,5 50 m (zastávky MHD), 1 ks
kabelová spojka Al/Cu. Bude demontováno 11 ks silničních osvětlovacích bodů stávajícího
veřejného osvětlení, včetně kabelového vedení.
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• SO 435 Veřejné osvětlení ulice 17. listopadu
V ulici bude provedeno rozšíření stávající komunikace, které zasáhne zařízení VO. V rámci této
úpravy bude vybudováno nové uliční osvětlení tvořené sadovými stožárky délky 5 m se
sodíkovými výbojkami 1 x 70 W, např. SAFÍR1. Jednostranná soustava zůstane zachována,
osvětlovací body budou umístěny za sadovým obrubníkem nového chodníku. Napojení na stávající
rozvod VO bude provedeno ze stávajícího osvětlovacího bodu 122/69 před objektem čp. 1212 a po
přechodu ul. 17. listopadu v místě stávajícího osvětlovacího bodu. Na nový rozvod bude přepojeno
stávající kabelové vedení od osvětlovacího bodu 122/79. Trasa kabelového vedení CYKY-J 4 x
16mm2 bude vedena od stávajícího svítidla 122/69 volným terénem, přes vjezd k praktické škole a
dále novým chodníkem k poslednímu novému svítidlu. V blízkosti objektu skladu bude kabelové
vedení v chráničkovém přechodu křížit ulici 17. listopadu a smyčkově připojí stávající osvětlovací
bod. Objekt bude koordinován s přeložkami IS SO 313, SO 412, SO 416 a SO 463. Jednotlivé
stožáry pro VO budou ukotveny v betonových základech o velikosti a typu betonu doporučených
dodavatelem (výrobcem) stožárů. Osvětlovací body budou umístěny minimálně 0,5 m od sadových
obrubníků. Jako uzemnění bude proveden strojený zemnič zemnící pásek FeZn rozměru 3 x 40
mm, uložený na dno výkopu. Nové uzemnění bude rovněž napojeno na stávající zemnící vedení.
Uložení a krytí kabelů v zemi bude dle ČSN 33 2000-5-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro
kabelové vedení NN kV je krytí v povrchu komunikace a krajnice 1,0 m, ve volném terénu 0,35/0,7
m a v chodníku 0,35 m. Křížení ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického
vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému
poškození chráničkou v délce 1m na obě strany křížené IS. Instalovaný výkon nové osvětlovací
soustavy bude 0,56 kW. Navýšení výkonu bude 0,07 kW. V rámci tohoto objekt bude instalováno 8
ks sadových svítidel 70 W. Délka trasy nového osvětlení cca 235 m, délka kabelového vedení
CYKY-J 4x16 mm2 300 m. Bude demontováno 7 stožárů stávajícího veřejného osvětlení a
kabelové vedení v rozsahu stavby. V osvětlovacím bodu 122/71 bude odpojeno kabelové vedení
připojující původní rozvod VO dotčené části ulice 17 listopadu.
• SO 436 Veřejné osvětlení třídy Edvarda Beneše
V rámci SO 436 bude pro třídu Edvarda Beneše vybudováno nové středové uliční osvětlení s
navazujícím jednostranným osvětlením pro přechodovou část a nové osvětlení parkoviště s
přístupovou komunikací k objektu ZZS a pro upravované přilehlé ulice. Středová soustava bude
tvořena dvěma výbojkovými svítidly např. SAFÍR2, 150 W na dvojramenném výložníku délky 1,5
m, závěsná výška svítidla 10 m. Jednostranná soustava pro komunikace bude tvořena osvětlovacími
body s výbojkovým svítidlem např. SAFÍR2 100 W na výložníku délky 1,5 m v závěsné výšce 10
m. Pro parkoviště a chodník budou použita svítidla 70 W např. SAFÍR1 bez výložníku v závěsné
výšce 6 m. Kabelový rozvod bude proveden kabelem CYKY-J 4 x 16 mm2 v chráničce DN 50.
Přechody pro pěší v prostoru třídy Edvarda Beneše budou požadavku, nasvíceny oboustranně např.
asymetrickými LED svítidly AMPERA s provedením s plochým sklem, s bílým světelným zdrojem
174 W-245 W v závěsné výšce 6-7,5 m. V prostoru křižovatky stávající ul. Zborovská x tř. Edvarda
Beneše bude umístěno SSZ, a proto nebude samostatně osvětlen přechod pro pěší přes tř. Edvarda
Beneše a přemístěný přechod přes ul. Zborovskou. Svítidla nové třídy Edvarda Beneše, svítidla
parkoviště a příjezdové komunikace k ZZS KHK budou napájena z rozvodů stávajícího rozvaděče
RVO 147 a RVO 189 v Ševčíkovi ulici. Stávající kabel VO vedený z RVO 147 podél ulice
Hradecká bude přeložen do nejbližšího nového osvětlovacího bodu. Kabel vedený do rušeného
svítidla 147/51 bude přerušen a v kabelové spojce připojen na vložený kabel shodného provedení,
který bude ukončen v novém přechodovém svítidle při vjezdu do OC. Tím bude nová část VO
připojena k napájecímu rozvaděči RVO 147. Na stávající rozvody VO bude nová část připojena v
osvětlovacím bodě 189/11. Kabelové vedení směřující ze stávajícího osvětlovacího bodu 147/55
bude přerušeno a přepojeno do nového osvětlovacího bodu při třídě Edvarda Beneše. Rozhraní
mezi oběma zapínacími místy bude upřesněno správcem, v určeném osvětlovacím bodu bude kabel
pouze zatažen do svítidla. Po dokončení SO 433 (v další etapě) budou rozvody VO připojeny k
novému rozvaděči RVO 147 přes rozpojovací pojistkovou skříň v prostoru nové okružní
křižovatky. Z tohoto důvodu bude v rámci tohoto objektu založena od prvního středového
osvětlovacího bodu prázdná chránička DN 50 s trvalým zatahovacím prvkem pro možnost
pozdějšího zatažení kabelu. V rámci tohoto objektu budou dále ochráněny půlenými chráničkami
veškeré stávající silové (1 ks) a ovládací (2 ks - 1x COVO+ 1x sekundární ovládání) kabelová
vedení v místě zaústění nové čtyřpruhové komunikace třídy Edvarda Beneše do ulice Zborovská.
Pro ochránění budou použity dvě půlené chráničky DN 110 délky 34 m. Rezervní chránička
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nebude založena, tato vedení budou po dokončení další etapy (SO 433 a SO 437) zrušena. Dále
budou z důvodu zrušení přechodu pro pěší ve Zborovské ulici, v místě příjezdové komunikace k
Fakultní nemocnici zrušeny 4 ks přechodových svítidel ozn. 147/62-147/65. Nový - přemístěný
přechod bude v prostoru nové křižovatky se SSZ a tudíž nebude osvětlen přechodovými svítidly.
Za zrušený osvětlovací bod 147/23 při ulici Zborovská v prostoru křižovatky bude instalován nový
osvětlovací bod při přechodu pro pěší. Nový osvětlovací bod bude připojen původním kabelem
vedeným od svítidla 147/24. Trasa rozvodu VO tohoto objektu bude vedena ve středovém pásu
třídy Edvarda Beneše, v chodnících, volném terénu a v chráničkových přechodech komunikací. V
prostoru parkoviště a křižovatky Zborovská x tř. Edvarda Beneše bude vedení VO ve společné
trase s přeložkami VN - SO 402, přeložkami NN - SO 411, SO 415, SO 418, PVSEK - SO 453.
Trasa přeložky bude dále koordinována s přeložkami teplovodu (SO 501), odvodnění (SO 310),
vodovodu (SO 351, SO 355). Přechodová svítidla v prostoru projektované komunikace k parkovišti
obchodního centra budou jako napojovací místa VO pro stavbu OC, s kterou bude rovněž
koordinován. Jednotlivé stožáry pro VO budou ukotveny v betonových základech o velikosti a typu
betonu doporučených dodavatelem (výrobcem) stožárů. Osvětlovací body budou umístěny
minimálně 0,5 m od silničních a sadových obrubníků. Jako uzemnění bude proveden strojený
zemnič - zemnící pásek FeZn rozměru 3x40 mm, uložený na dno výkopu. Nové uzemnění bude
rovněž napojeno na stávající zemnící vedení. Uložení a krytí kabelů v zemi bude dle ČSN 33 20005-52, konkrétně dle ČSN 73 6005, pro kabelové vedení NN kV je krytí v povrchu komunikace a
krajnice 1,0 m, ve volné terénu 0,35/0,7 m a v chodníku 0,35 m. Křížení ostatních inž. sítí dle
prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze odpovídající průběhu
trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1m na obě strany křížené IS.
Instalovaný výkon nové osvětlovací soustavy bude 4,41 kW. Navýšení výkonu bude o 2,69 kW. V
rámci tohoto objektu bude instalováno 6 ks osvětlovacích bodů 2x150 W, 7 ks osvětlovacích bodů
100 W, 9 ks sadových osvětlovacích bodů 70 W a 10 ks přechodových svítidel. Dále bude
instalováno 6 ks přechodových LED svítidel typu např. AMPERA na společném stožáru se
silničním svítidlem a 4 ks na samostatném přechodovém stožáru. Výkon svítidel (174-248 W),
závěsná výška, délka a provedení výložníku dle specifikace jednotlivých přechodů ve Výpočtu VO.
Délka trasy nového osvětlení cca 660 m, délka kabelového vedení CYKY-J 4x16 mm2 930 m.
Bude demontováno 7 ks silničních, 2 ks sadových a 4 ks přechodových osvětlovacích bodů a
kabelové vedení délky 460 m.
• SO 437 Veřejné osvětlení - přeložka kabelů centrálního ovládání
Svorkovnicová skříň SS3 bude přeložena do volného terénu, mimo dosah zemních prací stavby
(společně se svorkovnicí objektu SO 462). Jednotlivé ovládací kabely budou přeloženy do trasy
společné s dalšími objekty. Přeložky dotčených kabelů budou prováděny dle postupu stavby. Ve
východním směru podél paty náspu rozšířené ulice Sokolské budou z nové skříně SS3 vedeny a v
místě ukončení změn nivelity napojeny ovládací kabely 3 x CYKY 19 x 2,5 mm2 v nové
svorkovnicové skříni na stávající kabel. Kabelové vedení CYKY 4x6 mm2 po křížení části ulice
Sokolské bude ve středovém pásu v osvětlovacím bodě napojeno na stávající kabel ve stávajícím
osv. bodu 125/22. Severním směrem budou vedeny kabely 1x CYKY 19x 2,5 + CYKY 4x 6 podél
ulice Hradecké ke stávající skříni SS20. Zde budou oba kabely ukončeny při zachování připojení
kabelů směřujících do RVO 123 a RVO 122. V druhé části přeložky budou při realizaci SO 434
přeloženy oba kabely směřující do RVO 122. Ovládací kabely směřující z svorkovnicové skříně
SS20 do RVO 123 zůstanou zachovány. Oba ovládací kabely směřující do rozvaděče RVO 147 a
RVO6 budou „obcházet“ křižovatku do jihozápadního sektoru. Ve středovém pásu Sokolské ulice
budou odbočovat ovládací kabely (3x CYKY 19x2,5 + CYKY 4x6) ve směru k RVO 6 ke
svorkovnicové skříni při osv. bodu 6/13, kde bude ukončen sekundární kabel, kabel COVO bude
ukončen v osvětlovacím bodě 6/11. Ovládací kabely (1x CYKY19x2,5 + CYKY 4x6) směřující do
RVO 147 budou pokračovat přes Sokolskou ulici a podél hrany svahu křižovatky a nové ulice
Zborovské budou směřovat do stávajícího RVO 147 a následně po realizaci SO 432 do nového
RVO 147. V místě nového RVO 147 bude zhotovena kabelová rezerva pro pozdější připojení.
Projekt předpokládá souběžné připojení nového i původního RVO 147 pro zachování funkce VO
dle postupu realizace stavby a jednotlivých objektů VO. Ovládací kabely (1x CYKY19x2,5 +
CYKY 4x6) pro RVO 148 z nového rozvaděče RVO 147 budou vedeny podél paty svahu nové
komunikace, přes budoucí větev k Fakultní nemocnici a stávající ulici Zborovskou. Po přechodu
ulice Zborovské bude kabel nový i stávající CYKY 4x6 mm2 ukončen ve svorkovnici vyměněného
osvětlovacího bodu (147/24), stávající a nový kabel CYKY19x 2,5 mm2 bude ukončen v nové
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svorkovnici. Svorkovnicové skříně s minimálním krytí IP43 budou použity nerezové - přeložená
svorkovnicová skříň SS3 a svorkovnice na nosné konstrukci - pro napojení vícežilových ovládacích
kabelů. Svorkovnicová skříň SS3 bude ve shodném provedení jako stávající. Nerezové svorkovnice
budou rozměru 400 x 300 - 400 x 600 mm, osazeny odpovídajícím počtem řadových svorek, dle
počtu napojovaných vícežilových kabelů (např. řada STX, Spálovský, případně dle požadavku
správce). S ohledem na rozsah přeložky bude tato přeložka koordinována prakticky se všemi
přeložkami IS, zvláště pak s přeložkami elektro SO 431-SO 436, SO 453-SO 456, SO 462, které
jsou s tímto objektem ve společné trase. Pro nové ovládací rozvody VO budou použity kabelová
vedení CYKY 4x6mm2 (COVO) a vícežilové kabely CYKY 19x2,5 mm2 (sekundární ovládání).
Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2; pod komunikacemi v
konstrukcích mechanicky chránící kabely a umožňujících jejich budoucí volné protažení, v
chodnících a volném terénu v pískovém loži s ochranou před mechanickým poškozením. Křížení
ostatních inž. sítí dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005, v rýze
odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození chráničkou v délce 1m na obě
strany křížené IS. V rámci tohoto objektu bude instalováno 5 ks svorkovnicových skříní. Délka
trasy nového ovládacího vedení bude 1300 m, délka kabelového vedení CYKY-J 4x6 mm2 1740
m, délka kabelového vedení CYKY 19x2,5 mm2 2590 m. Budou demontovány 2 ks
svorkovnicových skříní a kabelová vedení v délce trasy 1500 m.
• SO 451 Přeložka kabelu TCZ DOK
Trasa dálkového optického kabelu je od západu vedena jižně podél ul. Sokolské a před křižovatkou
Hradecká x Sokolská se odklání jižním směrem a podél fakultní nemocnice směřuje k přístupové
komunikaci FN a podél ní k ulici Zborovské. Ve společné trase jsou položeny celkem 4 trubky
HDPE 40/33 mm, které jsou barevně rozlišeny.
Barvy trubek HDPE:
černá
oranžová
černá + 2 x bílý pruh
oranžová + 2 x bílý pruh
V optotrubce oranžové je zafouknut optický kabel č. 541 016 04 (Samsung 48 vl.), černé pak
optický kabel č. 541 026 06 (OFS 144 vl.)
Oproti původnímu dispozičnímu řešení křižovatky Mileta plánovaná komunikace napojení FN od
křižovatky Zborovská x třída Edvarda Beneše není do této stavby zahrnuta a tudíž nedojde k
dotčení těchto DOK.
• SO 452 Demontáž kabelu TCZ DK, ul. Hradecká - nevyžaduje územní rozhodnutí
Východně podél Hradecké ulice ve směru od ulice Ševčíkova k ulici 17. listopadu jsou situovány
metalické dálkové kabely přístupové sítě ve správě TCZ. Jedná se o dva dálkové (dále DK) kabely
typu DCKQ...(1 x 19 DM 0,9 a 1 x 70 DM 0,9) vedených ve společné trase. Dle vyjádření správce
se jedná o DK již neprovozované. Správce nepožaduje jejich zachování, a proto budou oba DK na
hranicích stavby přerušeny a zaslepeny. Část vedení dotčená stavbou bude demontována.
Demontáž bude provedena v průběhu stavby při realizaci dalších objektů prováděných v rušené
trase DK. Délka trasy rušených kabelů bude cca 650 m.
• SO 453 Přeložka kabelů TCZ
Trasy stávajících místních sdělovacích kabelů, vedoucí prostorem křižovatky Sokolská x Hradecká
jsou v kolizi s projektovanou úpravou této křižovatky. Jedná se o trasu PVSEK směřující od
východu na západ podél ulice Sokolská a trasu podél ulice Hradecké přes ulici Sokolskou směrem
k ulici Ševčíkova. Z této trasy odbočuje v prostoru křižovatky vedení PVSEK do západního směru
podél ulice Sokolská. V prostoru parkoviště ZZS je napájecí vedení ukončeno v síťovém rozvaděči
SR74. Z tohoto rozvaděče jsou vedena kabelová vedení ve směru ul. Ševčíkova a do prostoru
stavby budoucího OC. Z důvodu etapizace stavby v prostoru napojení třídy Edvarda Beneše na
stávající ulici Zborovskou je objekt členěn na SO 453 I. etapa a SO 453.
I. etapa
Tento objekt řeší úpravy rozvodu PVSEK v případě napojení nové části třídy Edvarda Beneše na
stávající ulici Zborovskou, parkoviště při objektu ZZS KHK a vjezdu připravovaného OC. V
daném prostoru je nutno přeložit stávající síťový rozvaděč SR 74 a přeložením stávajících vedení
zajistit zachování provozu napájených z tohoto síťového rozvaděče. Stávající síťový rozvaděč SR
74 bude zrušen a nahrazen novým rozváděčem MIS 200 QT umístěným v prostoru nového
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parkoviště. Pro zachování provozu bude přeložen přívodní napájecí kabel TCEKEY 150x2x05.
Přeložka tohoto kabelu bude provedena kabelem TCEKFLEY 75XN0,6, který bude směřovat z
nového SR 74 v souběhu s objektem SO 411 I. etapa, z části s objektem SO 402, SO 415, SO 462
podél nového sjezdu k ZZS KHK, novou komunikaci třídy Edvarda Beneše a dále volným terénem
ke stávající ulici Hradecké. Zde bude přeložka ukončena v kabelové spojce na stávajícím kabelu.
Stávající odchozí kabel TCEKE 10XN0,6, který směřuje k ulici Sokolské a je veden jako rezerva,
bude ve shodné trase přeložen kabelem např. TCEPKPFLE 10XN0,6. V části od rozvaděče SR74
do místa budoucího napojení na SO 453 bude přiložena optotrubka HDPE. Dále bude z nového
rozvaděče SR74 připojen kabely TCEKFLE 5XN06 a TCEKLPFLE 20XN0,6 objekt ZZS, v části
trasy vedené pojezdovou plochou budou kabelová vedení uložena v chráničce DN 110. Ve směru
ul. Ševčíkova budou vyvedeny kabely TCEKFLE 25XN0,6, TCEKFLE 100 XN0,8 a TCEKFLE
25XN0,4, které budou ve volném terénu před objektem ZZS KHK naspojkovány v kabelových
spojkách na stávající vedení. Ve směru budoucího OC bude vyvedena optotrubka HDPE a
kabelové vedení, které bude určeno investorem OC (předpoklad projektanta je TCEPKPFLE
20XN0,6). Trasa tohoto vedení bude směřovat přes pojezdovou plochu parkoviště, vjezd do ulice
Ševčíkova, a vozovku provizorního napojení třídu Edvarda Beneše, kde budou vedení PVSEK
zaslepena. Kabelové spojky, lomové body a konce chrániček budou značeny markerem. Trasa
přeložky bude koordinována s přeložkami teplovodu (SO 501), odvodnění (SO 310), vodovodu
(SO 351, SO 355), vedení VN (SO 402), vedení NN (SO 411, SO 415, SO 418) a vedení VO (SO
436). Délka kabelových tras cca 320 m, rozvaděč MIS 200, kabelové spojky 5 ks, kabelová vedení
TCEKFLE (příp. TCEPKPFLE) 5XN0,6-50 m, 10XN0,6-135m, 20XN0,6-170 m, 25XN0,6-27 m,
100XN0,8-27 m, 25XN0,4-27 m, HDPE 40/33-175 m.
II. etapa
Tento objekt řeší úpravy rozvodu PVSEK v dotčeném prostoru po realizaci SO 453.0, tj. po
napojení nové části třídy Edvarda Beneše na stávající ulici Zborovskou (po realizaci SO 453). V
trase přeložky podél ulice Sokolské budou překládány průběžné kabely TCKOPV 300XN 0,8,
TCEKPFLE 200XN 0,4, TCKOPV 100XN 0,6, TCEKE 75XN 0,6, TCEKEZE 10XN 0,8 a dvě
prázdné optotrubky HDPE 40 (šedá+hnědá). V průběhu trasy je z kabelu TCEKE 75XN 0,6
připojen objekt Autodopravy (UR449). Uvedené kabely jsou vedeny ve společné trase s vedením
kabelu Policie ČR. Trasa přeložky výše uvedených vedení bude vedena s ohledem na přeložku
teplovodu (SO 502), vodovodu (SO 351) a plynovodu (SO 511) a ve společné trase s přeložkami
SO 454, SO 455. Bude vedena od zastávky MHD volným terénem kolem vodohospodářského
objektu, v souběhu s přeložkou vodovodu k přechodu stávající ulice Hradeckou a dále přes novou
ulici Zborovskou. Zde bude trasa odbočovat a podél paty náspu směřovat (ve společné trase s
objekty SO 413, SO 437, SO 462) k ulici Sokolská. V novém chodníku (jižním) při ulici Sokolská
budou uvedené kabely naspojkovány na stávající vedení. Chráničky pod ulicí Hradeckou budou
založeny protlakem, pod novou ulicí Zborovská pak v otevřeném výkopu. Hloubka výkopu a krytí
chrániček bude odpovídat požadavkům na krytí pro konečný stav komunikací a terénu. V trase
přeložky PVSEK podél severní části ulice Hradecké budou přeloženy kabely TCKOPV 200P 0,6 a
180x0,6 (neurčen), které jsou v prostoru křižovatky v dělící kabelové spojce spojeny a následně se
dělí na kabel TCEKEY 150P 0,5 směřující podél stávající ulice Hradecké do síťového rozvaděče
SR 74 před objektem ZZS a na kabel TCKOPV 150P 0,5, který po přechodu Sokolské ulice
směřuje podél ní na západ. Trasa přeložky bude začínat v kabelové spojce (konec úseku ul.
Hradecká), kde budou stávající kabely naspojkovány a z této spojky bude pokračovat kabel
TCEKFLE 150XN0,6 a 3XN0,6 podél paty svahů upravované ulice Hradecká ke křižovatce. V
prostoru křižovatky bude přeložka tohoto vedení pokračovat ve společné trase s dalšími SO k místu
křížení ulice Sokolské. Před vlastním přechodem ulice se bude kabel TCEKFLE 150XN0,6 v
kabelové spojce dělit na dva kabely TCEKFLE 75XN0,6. Oba kabely budou v chráničkovém
přechodu křížit ulici Sokolskou, jeden bude za přechodem napojen v kabelové spojce na stávající
kabel TCKEY 150x2x0,5, druhý bude ve společné trase podél paty svahů směřovat k ulici
Zborovské. V prostoru křižovatky Zborovská x tř. Edvarda Beneše bude křížit budoucí komunikaci
k Fakultní nemocnici a následně i ulici Zborovskou. Ve volném terénu za novou přístupovou
komunikaci k ZZS KHK bude v kabelové spojce napojen na napájecí vedení síťového rozvaděče
SR74, které bylo realizováno v předstihu v SO 353. Kabelové vedení TCEKFLE 75XN0,6 ve
směru k původní ulici Hradecká bude zrušeno. Předpokládá se použití technologických spojek. Do
trasy přeložky podél ulice Sokolské budou přiloženy 2ks HDPE 40/33 barvy šedé a hnědé.
Napojeny v rozebíratelných spojkách, např. Plasson. Do trasy od Sokolské ulice směrem k
rozvaděči SR 74 bude přiložen 1 ks optotrubky barvy určené správcem, optotrubka bude zaslepena.
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Ve směru od Heyrovské ulice bude přeložen přes ulici Hradeckou kabel TCEKE 100XN 0,6 do
západního směru podél ulice Sokolské. Přeložka bude začínat v kabelové spojce při ulici
Akademika Heyrovského. Trasa kabelového vedení TCEKFLE 100XN0,6 bude směřovat volným
terénem k chráničkovému přechodu ulice Hradecké, kde bude pokračovat ve společné trase s
dalšími SO podél křižovatky a chráničkovým přechodem přes ulici Sokolskou. Po křížení ulice
bude v novém chodníku vložené kabelové vedení napojeno v kabelové spojce na stávající vedení.
Kabelové spojky, lomové body a konce chrániček budou značeny markerem. Délka kabelových
tras bude 1020 m, kabelové spojky celkem 19 ks, kabelová vedení TCEKFLE (příp.TCEPKPFLE)
50XN0,6 - 470 m, 75XN0,6 - 470 m, 100XN0,6 - 230 m, 150XN0,6 - 830 m, 200XN0,4 - 470 m,
TCEKFLEZE-10XN0,8 - 470 m, HDPE 40/33 - 1120 m.
• SO 454 Přeložka sdělovacího kabelu Armády ČR
Stávající trasa sdělovacího kabelu TCQYPV 300XN 0,8 vede východně od křižovatky Sokolská Hradecká, obchází benzinovou čerpací stanici a pokračuje směrem k objektu Zdravotnické
záchranné služby a do ulice Zborovská. Tato trasa bude narušena navrhovanou stavbou nových
komunikací. Přeložka bude provedena novým kabelem TCKQYPV 300XN 0,8. Nová trasa je
společná s překládanými místními sdělovacími kabely (SO 453) a z části s přeložkami kabelů PČR
(SO 455), ovládacích kabelů VO (SO 437)a přeložkou NN (SO 411). Trasa přeložky bude vedena
od zastávky MHD volným terénem kolem vodohospodářského objektu, v souběhu s přeložkou
vodovodu, ve společné trase s objekty SO 453, SO 455, SO 411 k přechodu přes stávající ulice
Hradeckou a dále přes novou ulici Zborovskou. Zde bude trasa odbočovat a podél paty náspu
směřovat (ve společné trase s objekty SO 411, SO 437, SO 453, SO 462) k ulici Zborovská. Po
přechodu budoucí přístupové komunikaci k Fakultní nemocnici bude přeložka ukončena ve volném
terénu v kabelové spojce na stávajícím kabel u. S ohledem na výrobní délku, která je 180m, bude
provedena další spojka. Ta bude umístěna s ohledem na postup stavby vpravo od křížení nové ulice
Zborovské. Stávající kabelové vedení bude obnaženo od místa stávajícího krajníku komunikace
směrem do volného terénu v délce 15 m. Bude zkontrolována délka stávajících chrániček v místě
nové zastávky MHD a případně budou tyto chráničky prodlouženy v odpovídající délce - půlenou
chráničkou DN 110 a chráničkou DN 110 rezervní chránička. Prodloužené chráničky budou
obetonovány. Na obnaženém kabelu bude za novým chodníkem, v kabelové spojce ve volném
terénu provedeno napojení na nový vložený kabel TCKQYPV 300XN 0,8 smršťovací spojkou
např. XAGA 500-125/30/460. Trasa bude vedena ve společném výkopu hloubky 0,8 m podél
oplocení vodohospodářského objektu a dále podél (mimo ochranné pásmo) přeložky vodovodu k
místu křížení stávající ulice Hradecké a Nové Zborovské. Chráničky pod ulicí Hradeckou budou
založeny protlakem, pod novou ulicí Zborovská pak v otevřeném výkopu. Hloubka výkopu a krytí
chrániček bude odpovídat požadavkům na krytí pro konečný stav komunikací a terénu. Za křížením
ulice Zborovská bude trasa odbočovat vlevo podél budoucí paty náspu nové komunikace ulice
Zborovská ke křižovatce Zborovská x tř. Edvarda Beneše. V prostoru křižovatky bude v chráničce
DN 110 křížit budoucí přístupovou komunikaci k Fakultní nemocnici. Na stávající kabelové vedení
bude vložený kabel napojen ve volném terénu při křižovatce v kabelové spojce např. XAGA 500125/30/460. Před zahájením prací na přeložce a po jejich skončení se provede kontrolní
stejnosměrné měření. U nového kabelu bude provedeno kontrolní měření před pokládkou do
výkopu. Bude provedena kontrola tlakutěsnosti kabelového pláště, a to na bubnu a po položení do
rýhy. Po pokládce bude provedeno stejnosměrné měření kontinuity žil, smyčkových a izolačních
odporů, měření odporu stínění folie popřípadě izolačního odporu pancíře a dále závěrečné měření
provozního útlumu a kapacity nerovnováh. Všechny nově montované spojky se opatří protikorozní
ochranou. Přepojení kabelu bude provedeno po páru v době sníženého provozu. Kabelové spojky,
lomové body a konce chrániček budou značeny markerem. Délka trasy přeložky bude 330 m,
kabelové spojky celkem 3 ks, kabelové vedení TCKQYPV 300XN 0,8 v délce 350 m - tj. 2ks ks po
180 m (výrobní délka max. 180 m).
• SO 455 Přeložka sdělovacích kabelů Policie ČR
Sdělovací kabely policie ČR vedou souběžně se Sokolskou ulicí v jejím jižním chodníku v trase
místních sdělovacích kabelů (O2) a budou narušeny stavbou nové křižovatky Sokolská x Hradecká.
Jedná se o sdělovací kabely TCKOPV100P 0,6 a TCEKEZE 10XN0,8. Trasa přeložky výše
uvedených vedení bude vedena s ohledem na přeložku teplovodu (SO 502), vodovodu (SO 351) a
plynovodu (SO 511) a ve společné trase s přeložkami SO 453, SO 454. Bude vedena od zastávky
MHD volným terénem kolem vodohospodářského objektu, v souběhu s přeložkou vodovodu k
přechodu stávající ulice Hradeckou a dále přes novou ulici Zborovskou. Zde bude trasa odbočovat
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a podél paty náspu směřovat (ve společné trase s objekty SO 413, SO 437, SO 462) k ulici
Sokolská. V novém chodníku (jižním) při ulici Sokolská budou uvedené kabely naspojkovány na
stávající vedení. Chráničky pod ulicí Hradeckou budou založeny protlakem, pod novou ulicí
Zborovská pak v otevřeném výkopu. Hloubka výkopu a krytí chrániček bude odpovídat
požadavkům na krytí pro konečný stav komunikací a terénu. Pro přeložku jsou navrženy nové
sdělovací kabely TCEPKPFLE 50XN0,6 a TCEKEZE10XN 0,8. Přepojení kabelu bude provedeno
po páru v době sníženého provozu. Kabelové spojky budou typu např. XAGA, nebo SCX, je
počítáno s technologickou spojkou. Kabelové spojky, lomové body a konce chrániček budou
značeny markerem. Před zahájením prací na přeložce a po jejich skončení se provede kontrolní
stejnosměrné měření. Délka trasy přeložky cca 415 m, kabelové spojky celkem 6 ks, kabelové
vedení TCEPKPFLE 50XN0,6 a TCEKEZE10XN 0,8 v délce 455 m.
• SO 456.1 Přeložka optického kabelu T-Mobile
Z areálu Fakultní nemocnice HK je vedena optická trasa přes ulici Sokolskou, dále v chodníku
podél této ulice přes ulici Hradeckou a volným terénem k objektu čp. 1203, kde je ukončena ve
společném rozvaděči. V trase je uložen optický kabel Samsung 12 vláken v HDPE trubce ve správě
T-Mobile Czech Republic a.s. a optický kabel Samsung 8 vláken v šedé HDPE trubce ve správě
Fakultní nemocnice HK. Optický kabel MOČR pokračuje k objektu čp. 1213. Optická trasa je v
kolizi s úpravou této křižovatky. Navržená trasa přeložky optotrubek bude realizována v předstihu
a je společná s přeložkou optického kabelu FNHK, (SO456.2), místních sdělovacích kabelů (SO
453), přeložkou koordinačního kabelu SSZ (SO 462). Trasa je vedena přes ulici Hradeckou severně
od křižovatky na Sokolské ulici, dále podél paty svahu nejprve společně s dalšími přeložkami IS,
dále samostatně k místu křížení ul. Sokolské. Zde bude přeložka optotrubek ukončena a napojena
na stávající optotrubky. Původní OK bude vyfouknut a zafouknut nový OK shodného provedení a
odpovídající délky. Optický kabel bude vyfouknut z místnosti v 6. patře objektu FVZUO (čp. 1575
ul. Třebešská) do optické spojky před objektem Farmaceutické fakulty (čp. 1203 ul. Akademika
Heyrovského) v délce cca 2210 m. Pro přechody komunikací budou využity chráničky ve
společných chráničkových přechodech, založené v komunikacích při přípravě území. Délka trasy
přeložky optotrubek bude cca 272 m, dojde k prodloužení trasy optotrubek o 30 m. Délka nového
optického kabelu (12 vláken) bude odpovídat délce mezi přípojnými body, tj. 2210 m.
• SO 456.2 Přeložka optického kabelu Fakultní nemocnice HK
Z areálu Fakultní nemocnice HK je vedena optická trasa přes ulici Sokolskou, dále v chodníku
podél této ulice přes ulici Hradeckou a volným terénem k objektu čp. 1203, kde je ukončena ve
společném rozvaděči. V trase je uložen optický kabel Samsung 12 vláken v HDPE trubce ve správě
Ministerstva obrany ČR a optický kabel Samsung 8 vláken v šedé HDPE trubce ve správě Fakultní
nemocnice HK. Optická trasa je v kolizi s úpravou této křižovatky. Trasa přeložky je vedena přes
ulici Hradeckou severně od křižovatky na Sokolské ulici, dále podél paty svahu nejprve společně s
dalšími přeložkami IS, dále samostatně k místu křížení ul. Sokolské. Zde bude přeložka optotrubek
ukončena a napojena na stávající optotrubky. Původní OK bude vyfouknut a zafouknut nový OK
shodného provedení a odpovídající délky. Optický kabel bude vyfouknut z místa optického centra
FN do místnosti č. 213 Farmaceutické fakulty čp. 1203 v délce 990 m. Pro přechody komunikací
budou využity chráničky ve společných chráničkových přechodech, založené v komunikacích při
přípravě území. Délka trasy přeložky optotrubek bude 272 m, dojde k prodloužení trasy optotrubek
o 30 m. Délka nového optického kabelu (8vláken) bude odpovídat délce mezi přípojnými body, tj.
990 m.
• SO 457 Přeložka kabelů kamerového systému Městské Policie HK
V zájmovém území stavby se nacházejí sdělovací kabely bezpečnostního kamerového systému.
Trasa kabelů je vedena od východu podél ulice Sokolské a pokračuje západním směrem ke
křižovatce Sokolská x Hradecká. Před ubytovnou čp. 1177 se odklání od Sokolské ulice k ulici
Akademika Heyrovského, podél které pokračuje ke křižovatce s ulicí Hradeckou - sever. Po křížení
ul. Akademika Heyrovského pokračuje ve volném terénu mezi komunikací a chodníkem po pravé
straně ulice Hradecká severním směrem. Ve společné trase s vedeními ČRa, T-Mobile, UHK a
UPC jsou uloženy čtyři metalické kabely kamerového systému typu TCEPKPLE 3XN0,6. Trasa je
v Hradecké ulici v kolizi s výstavbou chodníku, resp. chodníkového obrubníku. Bude provedena
stranová přeložka kabelů do volného terénu. Stávající trasa kabelových vedení bude obnažena od
křížení ul. Akademika Heyrovského v délce, která umožní stranové přeložení v délce 30 m odpovídá délce nového sadového obrubníku.Přeložka bude provedena společně s ostatními
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příložemi (SO 458, SO 459, SO 460 a SO 461). Délka stranové přeložky metalických kabelů bude
cca 30 m, délka obnažení 40 m.
• SO 458 Přeložka optických kabelů Českých radiokomunikací
V zájmovém území stavby se nacházejí optické trubky ve správě Českých radiokomunikací. Trasa
optických trubek je vedena od východu podél ulice Sokolské a pokračuje západním směrem ke
křižovatce Sokolská x Hradecká. Před ubytovnou čp. 1177 se odklání od Sokolské ulice k ulici
Akademika Heyrovského, podél které pokračuje ke křižovatce s ulicí Hradeckou - sever. Po křížení
ul. Akademika Heyrovského pokračuje ve volném terénu mezi komunikací a chodníkem po pravé
straně ulice Hradecká severním směrem. Ve společné trase s vedeními MěP, T-Mobile, UHK a
UPC jsou uloženy dvě optické trubky v barvě hnědé a černé. V hnědé optotrubce je zafouknut OK
Lucent 40SM+8TW - tj. 48 vláken, šedá trubka je prázdná. Trasa je v Hradecké ulici v kolizi s
výstavbou chodníku, resp. chodníkového obrubníku. Pro uvolnění místa pro stavbu bude provedena
stranová přeložka optotrubek do volného terénu. Stávající trasa kabelových vedení bude obnažena
od křížení ul. Akademika Heyrovského v délce, která umožní stranové přeložení v délce 30 m odpovídá délce nového sadového obrubníku. Přeložka bude provedena společně s ostatními
příložemi (SO 457, SO 459, SO 460 a SO 461). Délka stranové přeložky optotrubek bude 30 m,
délka obnažení 40 m.
• SO 459 Přeložka optických kabelů T - Mobile
Pro uvolnění místa pro stavbu bude provedena stranová přeložka optotrubek do volného terénu.
Stávající trasa kabelových vedení bude obnažena od křížení ul. Akademika Heyrovského v délce,
která umožní stranové přeložení v délce 30 m - odpovídá délce nového sadového obrubníku.
Přeložka bude provedena společně s ostatními příložemi (SO 457, SO 458, SO 460 a SO 461).
Délka stranové přeložky optotrubek bude 30 m, délka obnažení 40 m.
• SO 460 Přeložka optických kabelů Univerzity HK
Trasa optických trubek je vedena od východu podél ulice Sokolské a pokračuje západním směrem
ke křižovatce Sokolská - Hradecká. Před ubytovnou čp. 1177 se odklání od Sokolské ulice k ulici
Akademika Heyrovského, podél které pokračuje ke křižovatce s ulicí Hradeckou - sever. Po křížení
ul. Akademika Heyrovského pokračuje ve volném terénu mezi komunikací a chodníkem po pravé
straně ulice Hradecká severním směrem. Druhá trasa je vedena od budovy farmaceutické fakulty
čp. 1203 podél ulice Sokolská ke křižovatce Sokolská x Hradecká a za budovou čp. 1171 odbočuje
severním směrem k ulici Heyrovského. Po křížení ul. Akademika Heyrovského pokračuje a dál
společně s 1. trasou. Pro uvolnění místa pro stavbu bude provedena stranová přeložka optotrubek
do volného terénu. Stávající trasa kabelových vedení bude obnažena od křížení ul. Akademika
Heyrovského v délce, která umožní stranové přeložení v délce 30 m - odpovídá délce nového
sadového obrubníku. Druhá trasa je v kolizi s úpravou terénu v místě výstavby nového chodníku
při křižovatce. Přeložka části 2. trasy bude provedena v prostoru před čp. 1171. Stávající vedení
bude obnaženo v části společné s vedením MOČR a v části odbočující severně k ulici
Heyrovského. Stávající vedení optotrubek bude přeloženo stranově do společné trasy dalších
objektů. Vzniklá délková rezerva bude umístěna ve volném terénu před čp. 1171. Přeložka bude
provedena společně s ostatními příložemi ( SO 437, SO 456, SO 462). Délka stranové přeložky 1.
trasy bude 40 m, stranové přeložky 2. trasy 51 m.
• SO 461 Přeložka optických kabelů UPC
V zájmovém území stavby se nacházejí optické trubky ve správě UPC. Trasa optických trubek je
vedena od východu podél ulice Sokolské a pokračuje západním směrem ke křižovatce Sokolská x
Hradecká. Před ubytovnou čp. 1177 se odklání od Sokolské ulice k ulici Akademika
Heyrovského, podél které pokračuje ke křižovatce s ulicí Hradeckou - sever. Po křížení ul.
Akademika Heyrovského pokračuje ve volném terénu mezi komunikací a chodníkem po pravé
straně ulice Hradecká severním směrem. Pro uvolnění místa pro stavbu bude provedena stranová
přeložka optotrubek do volného terénu. Stávající trasa kabelových vedení bude obnažena od křížení
ul. Akademika Heyrovského v délce, která umožní stranové přeložení v délce 30 m - odpovídá
délce nového sadového obrubníku. Přeložka bude provedena společně s ostatními příložemi (SO
457, SO 458, SO 460 a SO 460). Délka stranové přeložky optotrubek bude 30 m, délka obnažení
40 m.
• SO 462 Přeložka koordinačního kabelu SSZ na Sokolské ulici
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Bude provedena přeložka koordinačního kabelu světelných signalizačních zařízení (SSZ),
propojující jednotlivé řadiče na křižovatkách II. městského okruhu. Jedná se o vícežilový kabel
CYKY 48x2,5, který propojuje řadiče křižovatek Sokolská - Brněnská (K 20), Sokolská - Hradecká
(K 19) a křižovatku za mostem přes řeku Labe. Kabel vede podél ulice Sokolská do koordinační
skříně, která je osazena spolu s řadičem v severovýchodním prostoru křižovatky Sokolská x
Hradecká a pokračuje přes ulici Hradecká do svorkové skříně, umístěné ve středním pruhu
Sokolské ulice (u osv. bodu 6/14) cca 140 m západně od křižovatky a dále pokračuje středovým
pruhem západním směrem. Z koordinační skříně je řadič propojen vícežilovým kabelem. Pro
zachování řízení provozu SSZ je nutno v předstihu přeložit řídící vedení směřující od křižovatky
Brněnská přes ulici Hradeckou směrem k Labi. Pro zachování provozu SSZ křižovatky Sokolská x
Hradecká se předpokládá, že stávající řadič zůstane v původním místě. V místě mimo terénní
úpravy bude zřízena nová koordinační skříň ve shodném provedení jako stávající - např. SD1 s
pilířovým podstavcem (DCK Holoubkov) dozbrojená svorkovnicí s odpovídajícím počtem svorek.
Do této koordinační skříně budou přeloženy stávající koordinační kabely. Stávající řadič bude z
této skříně propojen novým vícežilovým kabelem uloženým ve společné trase s přeložkou přípojky
NN řadiče - SO 414. Z východního směru bude stávající koordinační kabel přeložen do nové
svorkovnicové skříně, umístěné za novým chodníkem ulice Sokolské. Trasa přeložky vloženého
kabelu bude vedena podél paty svahu, s ohledem na přeložku STL SO 501 a ukončena v nové
koordinační skříni. Trasa bude společná s přeložkou ovládacích kabelů VO - SO 437. V západním
směru bude z nové koordinační skříně vyvedeno kabelové vedení koordinačního kabelu volným
terénem ke společnému chráničkovému přechodu ulice Hradecká. Po křížení ulice Hradecká bude
trasa přeložky podél paty svahu směřovat ke společnému chráničkovému přechodu ulice Sokolská
a ve středovém dělícím pruhu bude vedena do stávající svorkovnici při osv. bodu 6/14. Trasa bude
společná s dalšími přeložkami SO 432, SO 437, SO 453, SO 456.1 a 2 a z části s SO 460. Pro nový
řadič navrhované křižovatce třída Edvarda Beneše x Zborovská bude ze svorkovnice při osv. bodu
6/14 vyveden nový koordinační kabel přes ulici Sokolskou do volného terénu, kde bude trasa
vedena podél paty svahu směrem k ulici Zborovská. V místě navrhované křižovatky bude trasa
křížit budoucí komunikaci k Fakultní nemocnici a ulici Zborovskou a následně bude kabelové
vedení ukončeno jako rezerva, případně ukončeno v novém řadiči. Trasa bude společná s dalšími
přeložkami SO 411, SO 437, SO 453.1, SO 455. Délka trasy přeložky cca 745 m, svorkovnicové
skříně 2 ks, kabelové vedení CYKY 48x2,5 mm2 v celkové délce 850 m.
• SO 463 Ochrana kabelu UK - FF
Optické kabely ve správě UK - Farmaceutické fakulty přechází ulici 17. listopadu poblíž
chemického skladu a poblíž trafostanice. Je navrženo prodloužení stávající kabelové chráničky ve
dvou případech a uspořádání trasy optického kabelu v prostoru nového chodníku s ohledem na
sadový obrubník. Prodloužení chráničky přechodu bude provedeno dělenou chráničkou DN 110.
Rezervní chránička bude rovněž prodloužena, chráničky budou obetonovány. Před chemickým
skladem bude od prodlouženého přechodu stávající trasa OK v odpovídající délce obnažena a
stranově přeložena do nového chodníku v souběhu s novým vedením VO (SO 435) a překládaným
vedením NN ( SO 412). Délka ochrany bude: chráničky DN 110 2x 2,5 m, délka stranové přeložky
15 m.
Objekty řady 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
• SO 501 Přeložka horkovodu EOP větev „Jižní větev“
Přeložka horkovodu jižní větve nahrazuje stávající vedení v rozsahu mezi křižovatkami Zborovská
- propojka ulic Zborovská - Hradecká a Sokolská - Hradecká. Horkovod je napojen na stávající
vedení před, nebo přímo v lomovém bodě stávající trasy horkovodu NB3. Horkovod je dále veden
ve stávající trase kanálového vedení. V místě pevného bodu je zřízen nový kompenzační útvar
NK8. Nově zřizovanou křižovatku ulic Zborovská - Benešova horkovod překoná v průchozím
kolektoru SO 231. Kolektor je zakončen šachtou se sekčními uzávěry. Posunuté stávající
kompenzační útvary na vstupech do kolektoru a do šachty NK7 a NK6 umožňují změnu rozteče
potrubí a změnu výšky uložení. Šachta a kolektor jsou vzájemně průchozí. V bodě OV2 bude trasa
pokračovat do místa odbočení OB1. Překonání stávající komunikace bude provedeno překopem s
omezením dopravy v jednotlivých jízdních pruzích. Tři jízdní pruhy (dnes ve směru do města)
budou překonány položením jednoho kusu trubky o délce 16 m bez spojování na místě.
Technické parametry horkovodu:
- Dimenze horkovodu 2 x DN 350
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- Nejvyšší dovolená teplota TS 140 °C
- Nejvyšší dovolený tlak PS 25 bar.
Provedení potrubí:
- Předizolované potrubí
- Tepelná izolace pro přívodní potrubí jedenkrát zesílená pro zpětné potrubí standardní.
- Výstražný systém typu Cu
Potrubí bude ukládáno do pískového lože. Předpokládaná šířka výkopu ve dně je 1900 - 2500 mm.
Uvnitř kolektoru bude použito stejného typu předizolovaného potrubí volně vedeného, uloženého
na podpěrách.
Sekční uzávěry a vybavení šachty:
- Jako sekční uzávěry v šachtě budou použita třmenová šoupátka S38 DN 350 PN 40v
přírubovém provedení s elektropohonem ZPA 52035. Šoupátka budou vybavena ochozem.
- Šachta bude vybavena kalníky s odvodňovacím a vychlazovacím potrubím a dle potřeby
dovybavena další armaturou.
Podél horkovodu bude uložena chránička HDPE a komunikační kabel. Celková délka vedení je cca
240 m. Přeložka horkovodu bude realizována v letním období, kdy lze odstavit horkovod, a po
zřízení kolektoru a šachty SO 231 a v souladu s přeložkami ostatních sítí. Přeložka horkovodní
větve bude realizována současně s realizací přeložky horkovodní větve „C“.
• SO 502 Přeložka horkovodu EOP větev „C“
Přeložka horkovodu větve C nahrazuje stávající vedení větve C podél ulice Sokolská v rozsahu
úprav křižovatky Sokolská - Hradecká.
Horkovod je napojen na stávající vedení za stávajícím kompenzátorem NB1 a do bodu Lb1 je
veden podél stezek pro pěší a cyklisty klesajících do podchodů. Dále pokračuje do nově zřízeného
kolektoru pod ulicí Zborovská SO 230. Na konci kolektoru je umístěna šachta se sekčním
uzávěrem. Šachta a kolektor jsou navzájem průchozí. Potrubí dále pokračuje do odbočného bodu
OB1. Překonání stávající komunikace bude provedeno překopem s omezením dopravy v
jednotlivých jízdních pruzích. Tři jízdní pruhy (dnes ve směru do města) budou překonány
položením jednoho kusu trubky o délce 16 m bez spojování na místě. Horkovod dále sleduje trasu
vodovodu DN 1000. Poté obchází vodárenský objekt a šachtou se sekčním uzávěrem SO 232 se
napojuje na stávající trasu větve C v bodě NB2. Na trase je zřízeno několik nových kompenzačních
útvarů.
Technické parametry horkovodu:
- Dimenze horkovodu 2 x DN 350
- Nejvyšší dovolená teplota TS 140 °C
- Nejvyšší dovolený tlak PS 25 bar.
Provedení potrubí:
- Předizolované potrubí
- Tepelná izolace pro přívodní potrubí jedenkrát zesílená pro zpětné potrubí standardní.
- Výstražný systém typu Cu
Potrubí bude ukládáno do pískového lože. Předpokládaná šířka výkopu ve dně je 1900 - 2500 mm.
Uvnitř kolektoru bude použito stejného typu předizolovaného potrubí volně vedeného, uloženého
na podpěrách.
Sekční uzávěry a vybavení šachty:
- Jako sekční uzávěry v šachtách budou použita třmenová šoupátka S38 DN 350 PN 40 v
přírubovém provedení s elektropohonem ZPA 52035. Šoupátka budou vybavena ochozem.
- Šachty budou vybaveny kalníky s odvodňovacím a vychlazovacím potrubím a dle potřeby
dovybaveny další armaturou.
Podél horkovodu bude uložena chránička HDPE a komunikační kabel. Celková délka vedení je 460
m.
• SO 510 Přeložka STL plynovodu DN 300 na Sokolské ulici
profil a materiál STL plynovodu
provozní tlak
skupina plynovodů dle TPG 702 04
kapacitní údaje
počet přípojek v překládaném úseku
profil potrubí přeložky
materiál potrubí přeložky

ocel DN 300
3 bary (300 kPa)
A2
beze změn
0 ks
dn 315, dn 225, dn110
PE PE 100 - SDR17,6
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délka rušeného plynovodu
213,00 m
z toho: ocel DN 300
106,00 m
ocel DN 100
27,00 m
PE dn 225
80,00 m
délka nového potrubí přeložky
208,00 m
z toho: PE dn 315x17,9 mm
120,00 m
PE dn 225x12,8 mm
60,00 m
PE dn 110x 6,6 mm
28,00 m
navržená ochrana: ochr. trubka PEHD dn 450x25,5 mm
42,00 m
Stávající STL plynovodní řad DN 300 z potrubí ocelového je veden podél komunikace ulice
Sokolská a v křižovatce kříží kolmo pod vozovkou těleso ulice Hradecká. Za podchodem ulice
Hradecká z plynovodu DN 300 odbočuje stávající STL plynovod ocelový DN 100 do ulice
Hradecká a plynovod DN 300 dále pokračuje v profilu PE dn 225 podél ulice Sokolská a kolmo
přes pod vozovkou do ulice Zborovská. Poloha stávajícího plynovodu DN 300 s odbočkou
plynovodu DN 100 a část plynovodu PE 225 nevyhovuje svou polohou navržené silniční stavbě
křižovatky “Mileta“. Trasa přeložky začíná napojením na stávající STL plynovod DN 300 ze strany
od Pardubic a pokračuje šikmo k upravené vozovce ulice Hradecká. Těleso vozovky ulice
Hradecká kříží trasa přeloženého plynovodu ve vzdálenosti cca 8,50 m od nově navrženého
podchodu směrem k centru města. Chodníky v této části křižovatky jsou navrženy v zářezech
klesajících směrem k novým podchodům, a proto bude přeložený plynovod upraven oproti
stávajícímu směrově i výškově. Podchod přeloženého plynovodu pod tělesem vozovky ulice
Hradecká bude ochráněn uložením plynovodu v PE chráničce profilu dn 450 mm. Za podchodem
ulice Hradecká bude na přeložený plynovod PE dn 315 přepojen stávající STL plynovod ocelový
DN 100 potrubím PE dn 110 v délce 28,0 m mimo těleso křižovatky Mileta. Za odbočením
plynovodu dn 110 bude profil přeložky PE dn 315 zredukován na PE dn 225 a trasa pokračuje v
délce 60,0 m podél nově navrženého chodníku zpět ke kraji silnice I/31 ul. Sokolská a ukončena
bude v místě před kolmým přechodem stávajícího STL plynovodu PE dn 225 přes tuto silnici.
Odpojený úsek stávajícího plynovodu v délce 213,00 m bude po odplynění ponechán v zemi,
kromě úseků, kde bude jeho poloha bránit provedení zemních prací silniční stavby. Propojovací
práce budou provedeny po tlakové zkoušce přeloženého potrubí při přerušení dodávky plynu z
obou stran dvojitými balonovacími soupravami nebo stlačovacími přípravky dle zásad TPG 702 06,
vsazením potrubních mezikusů do výřezů ve stávajícím potrubí DN 300, DN 100 a dn225.
Propojovací svary budou provedeny na ocelovém potrubí pomocí ocelových přesuvek Schuck DN
300a DN 100 a na potrubí PEHD pomocí elektrosvařovacích nátrubků a tvarovek. Propojovací
práce budou provedeny tak, aby nebyla přerušena dodávka plynu z dotčené plynovodní sítě.
Propojovací práce budou provedeny mimo topné období.
• SO 511 Přeložka STL plynovodu DN 225 na Zborovské ulici
profil a materiál STL plynovodu
PEHD dn 225 mm
provozní tlak
3 bary (300 kPa)
skupina plynovodů dle TPG 702 04
A2
kapacitní údaje
beze změn
počet přípojek v překládaném úseku
0 ks
profil potrubí přeložky
dn 225
materiál potrubí přeložky PE
PE 100 - SDR17,6
délka rušeného plynovodu
101,00 m
z toho: 1. část - PE dn 225
71,00 m
2. část - PE dn 225
30,00 m
délka nového potrubí přeložky
100,00 m
z toho: 1. část - PE dn 225x12,8 mm
60,00 m
2. část - PE dn 225x12,8 mm
40,00 m
navržená ochrana: ochranná trubka PEHD dn 400x22,7 mm
8,00 m
První část přeložky plynovodu je navržena v místě křižovatky ulic Sokolská a Zborovská směrem
na Brno, podél nově zřizovaného chodníku v blízkosti vodárenského objektu. Trasa začíná
napojením na stávající STL plynovod v místě za jeho přechodem ulice Sokolská a pokračuje podél
vnější hrany zářezu pro nový chodník až do místa, kde se stávající plynovod nachází mimo tento
navržený zářez. Plynovod bude přeložen v celkové délce 60,0 m. Druhá část přeložky plynovodu je
situována v místě nově navrženého horkovodního kanálu v odbočení Hradecké ulice z ulice
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Zborovské. Trasa přeložky je navržena kolmo pod betonovým kanálem horkovodu v chráničce PE
dn 400 v délce 8,0 m. Po překřížení horkovodu ve vzdálenosti 10,0 m od osy kanálu se trasa
přeložky lomí v úhlu 90°směrem k ulici Hradecká a bude ukončena propojením na stávající
plynovod PE dn 225 v lomovém bodě jeho stávající trasy. Plynovod bude přeložen v celkové délce
40,0 m. Na překládaných úsecích plynovodu se nenachází žádná plynovodní přípojka. Odpojené
úseky stávajícího plynovodu v délce 71,0 a 30,0 m budou po odplynění vyjmuty ze země.
Propojovací práce obou přeložek budou provedeny po tlakové zkoušce přeloženého potrubí. Tyto
práce budou provedeny současně při přerušení dodávky plynu z obou směrů dvojitými
balonovacími soupravami nebo stlačovacími přípravky dle zásad TPG 702 06, vsazením potrubních
mezikusů do výřezů ve stávajícím potrubí PE dn 225. Propojovací svary budou provedeny pomocí
elektrosvařovacích nátrubků a tvarovek. Propojovací práce budou provedeny tak, aby nebyla
přerušena dodávka plynu z dotčené plynovodní sítě. Propojovací práce budou provedeny mimo
topné období.
• SO 512 Přeložka STL plynovodní přípojky k čp. 669 DN 80
profil a materiál STL plynovodu
ocel DN 80
provozní tlak
3 bary (300 kPa)
skupina plynovodů dle TPG 702 04
A2
kapacitní údaje
beze změn
profil potrubí přeložky
dn 90
materiál potrubí přeložky PE
PE 100 - SDR17,6
délka rušeného plynovodu ocel DN 80
101,00 m
délka nového potrubí přeložky PE dn 90x5,1 mm
89,00 m
navržená ochrana: ochr. trubka PEHD dn 160x9,1 mm
12,50 + 12,50 m
Stávající STL plynovodní přípojka ocelová DN 80 pro objekt čp. 669 je napojena na STL plynovod
DN 200 v ulici Hradecká před objektem Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje.
Její stávající trasa je vedena chodníkem stávající ulice E. Beneše směrem k objektu čp. 669. Třída
E. Beneše bude v rámci křižovatky Mileta upravována do nové polohy včetně prostoru před
objektem Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje. Přeložka přípojky provedena
současně s přeložkou STL plynovodu dn 225 u ZZS KHK (SO 513). Přeložená část přípojky začíná
napojením na přeložku plynovodu dn 225 mm (SO 513) v Hradecké ulici. Napojení bude
provedeno PE odbočkovým T kusem dn 225/90. Trasa přeložky plynovodní přípojky je vedena
kolmo pod Hradeckou ulicí v chráničce PE dn 160 délky 12,50 m a pokračuje podél provizorního
napojení komunikace Tř. E. Beneše, kterou podchází kolmým křížením a dále pokračuje do místa
jejího napojení, kde bude trasa ukončena napojením na stávající ocelové potrubí přípojky DN 80 v
jejím chodníku. Odpojený úsek stávající plynovodní přípojky v délce 101,00 m bude po odplynění
a zabezpečení ponechán v zemi. Pokud jeho poloha v některém úseku brání provedení plánované
silniční stavby a terénním úpravám bude plynárenské zařízení v tomto úseku vyjmuto ze země.
Propojovací práce na přeložce budou provedeny po tlakové zkoušce přeloženého potrubí.
• SO 513 Přeložka STL plynovodu u ZZS KHK
profil a materiál STL plynovodu
PEHD dn 225 mm
provozní tlak
3 bary (300 kPa)
skupina plynovodů dle TPG 702 04
A2
umístění
k.ú. Nový Hradec Králové
kapacitní údaje
beze změn
počet přípojek v překládaném úseku
1 ks (překládá se jako SO 512)
profil potrubí přeložky
dn 225
materiál potrubí přeložky PE
PE 100 - SDR17,6
délka rušeného plynovodu
85,00 m
z toho: PE DN 225
63,00 m
ocel DN 200
22,00 m
délka nového potrubí přeložky PE DN 225x12,8 mm
113,00 m
navržená ochrana: ochr. trubka PEHD DN400x22,7 mm
20,00 m
Stávající STL plynovodní řad DN 225 z potrubí PEHD (resp. částečně z potrubí ocelového DN
200) vedený podél ulice Hradecká před objektem Zdravotnické záchranné služby
Královehradeckého kraje směrem na Třebeš je nutné přeložit v místě plánované parkovací plochy a
nového napojení Tř. E. Beneše na ulici Hradeckou. Přeložka je navržena od kraje nové komunikace
Tř. E. Beneše v místě rušeného chodníku ulice Hradecká. Trasa je vedena kolmým křížením této
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nové komunikace (v chráničce PEHD dn 400 dl. 20,0 m) až do nového chodníku podél parkovací
plochy ZZS KHK , kterým je vedena až k nové komunikaci ul. Hradecká. Zde se trasa lomí a
pokračuje podél nové ul. Hradecká, přes vjezdy na parkovací plochu ZZS KHK až do místa
napojení na stávající plynovod DN200 v blízkosti rohu objektu ZZS KHK ve stávající ulici
Hradecká. Plynovod bude přeložen v celkové délce 113,0 m. Na překládaném úseku plynovodu se
nachází plynovodní přípojka DN 80 pro objekt čp. 669, jejíž přeložku řeší samostatný objekt SO
512. Odpojený úsek stávajícího plynovodu v délce 85,0 m bude po odplynění ponechán v zemi,
kromě úseků, kde bude jeho poloha bránit provedení zemních prací navržené silniční stavby.
Propojovací práce budou provedeny po tlakové zkoušce společně s objektem SO 512. Práce budou
provedeny při přerušení dodávky plynu z obou stran přeložky dvojitými balonovacími soupravami
dle zásad TPG 702 06, vsazením potrubních mezikusů do výřezů ve stávajícím potrubí DN200
resp. dn 225 a DN 80 Propojovací svary budou provedeny na ocelovém potrubí pomocí ocelových
přesuvek Schuck DN 200 a DN 80 a na potrubí PEHD pomocí elektrosvařovacích nátrubků a
tvarovek. Propojovací práce budou provedeny tak, aby nebyla přerušena dodávka plynu z dotčené
plynovodní sítě (kromě přerušení dodávky plynu pro objekt čp. 669). Propojovací práce budou
provedeny mimo topné období.
Objekty řady 650 - OBJEKTY DRAH
• SO 650 Úpravy trolejového vedení na Sokolské ulici
V rámci úprav křižovatky Hradecká - Sokolská dojde ke kolizi se stávajícím trolejovým vedením
provozovatele DPMHK. V rámci těchto úprav dochází ke změně směrového uspořádání křižovatky
(výjezdy Sokolská - Zborovská i opačně a výjezd Hradecká - Sokolská) a úpravě zálivů zastávek
Heyrovského (na Sokolské), kde tímto dochází ke kolizi se stávajícími trakčními stožáry. Zároveň
je navržena změna nivelity křižovatky, kde dojde k jejímu navýšení o cca 0,60 m. Stoupání ke
středu křižovatky bude začínat ve vzdálenosti cca 150 m před a za ní. Tímto mají stávající stožáry
trakčního vedení v tomto úseku malou nadzemní délku. Trakční stožáry budou trubkové o
nadzemní délce od 8,4 m do 10,4 m (v prostoru křižovatky) s dostatečnou dimenzí pro případnou
realizaci trolejbusové trati Zimní stadion - Třebeš. Povrchová úprava žárovým zinkováním, nebo
metalizace se závěrným nátěrem. Všechny nové stožáry budou kombinované s možností umístění
zařízení VO. Betonové základy budou hranolové s vetknutou ocelovou trubkou d=500 pro ukotvení
stožáru. Mezi stožáry 15 až 18 bude provedeno kotvení pevného bodu, tento bude na novém TV
proveden ve stejné poloze. Výška trolejového drátu nad komunikací v místě závěsů bude 5, 7 m.
Nová nosná síť TV bude z lan ANTIKORO. Závěsy trolejových drátů trolejbusových stop budou v
provedení s přídavným lanem MINOROC. Maximální podélné rozpětí mezi nimi je navrženo 45 m
(v současnosti max. 47 m). Před zahájením stavby bude provedeno provizorní zakotvení
trolejbusových stop z obou směrů (na stožáry ST 07/08 a ST27/28) a mezi těmito provizorními
zakotveními bude probíhat přesunování TB stop dle postupu výstavby komunikace (předpokládáme
realizaci po polovinách). V definitivním stavu budou rozvinuty v celé délce nové trolejové dráty. U
stožárů ST 07 až 14 a 25 až 28 budou nataženy příčné převěsy pro umožnění fixování závěsů pro
přejezdy do protisměru (bude nutno zdemontovat svodidla). Po elektrické stránce nedochází k
žádné změně - příčné proudové propojení na převěsu mezi stožáry 21 - 22 bude v definitivním
stavu namontováno nové. Délka upravovaného dvoustopého úseku trolejového vedení je 520 m.
Objekty řady 700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
• SO 701 Zastávky MHD
Součástí objektu je výstavba 6-ti nových zastávek MHD, které budou umístěny mimo jízdní pruhy
v ulicích:
- Sokolská - Heyrovského
- Zborovská - Fakultní nemocnice B
- Hradecká – Univerzita Hradec králové
Nástupní hrana zastávek bude mít délku 39,0 m. Náběhy jsou navrženy v délce 25,0 m pro
vybočovací úsek a v délce 15,0 m pro zařazovací úsek. Šířka jízdního pruhu zastávkového zálivu je
3,5 m. Nástupní hrana bude provedena z bezbariérového obrubníku k zastávkám a nástupištím
MHD výšky 20 cm.
Konstrukce vozovky zastávkového zálivu:
Žulová dlažba - kostka K16
DL
160 mm
Drcené kamenivo frakce 4-8
L
40 mm
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Štěrkodrť frakce 8-32
ŠDA
220 mm
Štěrkodrť frakce 0-63
ŠDA min.
220 mm
Celkem
640 mm
Konstrukce nástupiště:
Betonová dlažba
DL
60 mm
Drcené kamenivo frakce 4-8
L
30 mm
Štěrkodrť frakce 0-63
ŠDA
250 mm
Celkem
340 mm
Součástí zastávek MHD je osazení přístřešků pro cestující a označníků se zastávkovými sloupy.
Pro mobiliář zastávek MHD bude využit výrobní sortiment Dopravního podniku města Hradec
Králové a.s. Přístřešek bude mít 5 modulů (celkové délky 6,8 m) s jedním reklamním panelem
napojeným na VO.
Objekty řady 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
• SO 801
Rekultivace stávajících komunikací
• SO 810
Vegetační úpravy ŘSD
• SO 811
Vegetační úpravy - město Hradec Králové
Tyto objekty nevyžadují územní rozhodnutí.
5. Etapizace výstavby
Etapa č. 1 - Příprava území, uvolnění staveniště
Náplní 1. etapy je příprava území stavby a přeložky inženýrských sítí procházejících staveništěm.
Etapa č. 2 - Úprava napojení tř. E. Beneše
Ve druhé etapě bude provedena přeložka Hradecké ulice u ZZS KHK a navazujícího napojení na
Benešovu třídu vč. souvisejících objektů.
Etapa č. 3 - Přeložka Zborovské ulice
Ve třetí etapě dojde k výstavbě nové trasy Zborovské ulice a provizornímu napojení na ulici
Sokolskou.
Etapa č. 4 - Úprava Sokolské ulice
Ve čtvrté etapě bude provedeno navýšení nivelety Sokolské ulice vč. výstavby podchodů a napojení
Hradecké ulice směrem do centra. Stavební práce budou probíhat po jízdních pásech.
6. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude zpracována v rozsahu daném
prováděcími předpisy. Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná a schválená
dokumentace zpracovaná společností VALBEK spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
autorizovaná Ing. Miroslavem Hanžlem - autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT
0500954) v 02/2014, včetně doplnění ze dne 11. 7. 2018 (aktuální podklad KN + aktualizovaný
záborový elaborát).
7. - 10. Podmínky se nemění
11. - 12. Podmínky se vypouštějí
13. Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - orgán ochrany zemědělského
půdního fondu vydal dne 20. 2. 2015 pod spis. zn. SZ MMHK/20140812015/Ž23/Mar souhlas k
trvalému odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu křižovatky Mileta na pozemcích:
katastrální území
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Nový Hradec Králové
Nový Hradec Králové
Nový Hradec Králové
Nový Hradec Králové
Nový Hradec Králové

parcelní číslo
193/1
193/12
193/13
208/1
725/112
725/121
737/3
1287/2
1287/3

odnímaná plocha
160
20
261
389
1714
1107
614
535
107

kultura
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada
orná půda
orná půda
zahrada
trvalý travní porost
trvalý travní porost
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1287/4
1287/10
1287/11

313
95
48

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

celková výměra odnímané plochy: 5363 m2
místo: katastrální území Hradec Králové, Nový Hradec Králové
vlastník: Statutární Město Hradec Králové, Československé armády 408, 50200 Hradec Králové
Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za předpokladu, že při
realizaci výše uvedené stavby žadatel nebo právní nástupce zajistí splnění následujících podmínek:
- Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené stavebním úřadem
- Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 10 cm až 25 cm a 1038 m3 zeminy bude uloženo na výše
uvedených parcelách a bude sloužit k ozelenění po dostavbě. Dále viz dokumentace vyhotovená
firny Valbek, Ing. Jiří Bednář, Vaňurova 505, 46001 Liberec
- Finanční odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány v
rozhodnutí vydaném orgánem ochrany zemědělského půdního fondu po nabytí právní moci
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.
- Po dokončení stavby bude odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové předloženo
skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
14. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., dále jen
„CETIN“) se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, ze dne 12. 4. 2018, č. j. 587050/18:
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN
(dále jen „SEK“) nebo její ochranné pásmo.
- Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti CETIN. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno
rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové
mapy SEK společnosti CETIN vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
- Vyjádřeni pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka, uvedené pod 6. odrážkou tohoto Vyjádřeni, anebo pokud se žadatel či stavebník
bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně
neujistí u společností CETIN o tom, zda toto Vyjádřeni v době bezprostředně předcházející
zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v
závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane
nejdříve.
- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK společnosti CETIN, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
společnosti CETIN.
- Stavebník, nebo jím pověřené třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti CETIN anebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK nebo zasahuje do Ochranného
pásma SEK, vyzvat písemně společnost CETIN k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to
prostřednictvím zaměstnance společnosti CETIN pověřeného ochranou sítě - Milan Kodytek, email: milan.kodytek@cetin.cz nebo Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dále jen „POS“).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů, povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
- Pro účely přeložení SEK dle 6. odrážky tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN Smlouvu o realizaci překládky SEK.
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Obecná ustanovení
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN a je
výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při
křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení
vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen „PVSEK“) nesmí používat mechanizačních
prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením jeho
povinnosti.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož
účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve
správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou
trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti
provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem
na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále
jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to
vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v
oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté,
kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti CETIN.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
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způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek,
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od
okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 603 528 747 nebo v
mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.
Práce v objektech a odstraňování objektů
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách
a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit
u společnosti CETIN bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum
vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
Součinnost stavebníka při přípravě stavby
- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu
dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální
mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických
trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet
rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního
řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu.
Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho
délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti
CETIN, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci
povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však
před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly
do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy
SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
Křížení a souběh se SEK
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK
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v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5
m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce
menší než 1 m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně
kontaktovat POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší
než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré
případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od
kabelovodu.

15. Dodržet podmínky stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru dopravy,
Československé armády 408, 50200 Hradec Králové ze dne 22. 5. 2015, zn. SZ MMHK/201540/2014
OD1/Rou:
- Projektová dokumentace musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména s těmito ČSN:
• 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
• 73 6102 - projektování křižovatek na silničních komunikacích
• 73 6114 - vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro navrhování
• 12899 - 1 - stálé svislé dopravní značení
• TP 65 - zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
• TP 133 - zásady pro vodorovné dopravní značení
• TP 66 - zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
• 36 5601 - světelná signalizační zařízení, technické a funkční požadavky, SSZ pro řízení
silničního provozu, SSZ pro zvýraznění nebezpečných míst
• 73 6056 - odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
• 73 6100 - názvosloví silničních komunikací
• 73 6101 - projektování silnic a dálnic
• 73 6110 - projektování místních komunikací
• 73 6133 - navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
• TP 170 - navrhování vozovek pozemních komunikací
• TP 83 - odvodnění pozemních komunikací
• Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.
- Projektová dokumentace bude obsahovat souhrnnou zprávu, v které bude uvedeno, jak jsou výše
uvedené předpisy splněny
- Po zrušení přechodu pro chodce v místě současného napojení FN HK na silnici III/29810 (ul.
Zborovská) požaduje odbor dopravy provést pevnou zábranu (např. zábradlí) v dostatečné délce,
aby nedocházelo k přecházení chodců v místě zrušeného chodeckého přechodu a tím ke kolizním
situacím a ohrožení chodců. Zrušit část chodníku navádějící na současný přechod a umístit zábrany
(např. zábradlí) v části křížení s vodovodem DN 1000.
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- Odbor dopravy požaduje SSZ na nově zřízenou křižovatku Benešova - Zborovská. Doporučuje
SSZ řešit včetně výhledového napojení FN HK. Dále požaduje koordinaci této křižovatky s
křižovatkou Zborovská - I/31 (ul. Sokolská) z důvodu předpokládaného vzdutí v případě výjezdu
vozidel od polyfunkčního objektu "C" do této křižovatky.
- Dále požaduje koordinaci výstavby nového připojení Tř. E. Beneše na silnici III/29810 (ul.
Zborovská) se zrušením stávajícího napojení ul. Hradecká - Zborovská a též i ve vztahu ke
staveništní dopravě při výstavbě polyfunkčního objektu "C".
- V místě křižovatky nového napojení „Polyfunkčního objektu" - ul. Hradecká - Benešova budou
nově navržené stezky pro chodce a cyklisty ukončeny jako společné. Dále pokračují pouze jako
stezky pro chodce (jedná se o stávající chodníky). Stezky pro chodce a cyklisty kolem záchranné
služby a souběžně podél nové komunikace budou řešeny v šíři 4,0 m + bezpečnostní odstup. Nutno
dořešit vyvedení cyklistů na stávající komunikace.
- Stezky pro chodce a cyklisty v místě křížení s ul. Akademika Heyrovského, 17. listopadu a
odbočky na parkoviště pedagogické fakulty řešit včetně přejezdu pro cyklisty.
- Veškeré přechody pro chodce budou přisvětleny svítidly k tomu určenými.
- Dořešit navedení dopravy z tř. E. Beneše v místě křižovatky s ul. Hradecká (u polyfunkčního
objektu "C").
- Předložená dokumentace neuvažuje s průjezdem od křižovatky Hradecká - Benešova (u
polyfunkčního objektu "C") ve směru do Benešovy tř. V případě umožnění odbočení vlevo na tř. E.
Beneše je však nutné nejdříve vyřešit náhradní parkování vozidel stojících v současné době na
zvýšeném náspu tř. E. Beneše.
- Dořešit vedení cyklistické dopravy ve směru Hradecká - Benešova tř. (např. nájezdem na
projektovanou stezku pro chodce a cyklisty).
- Dořešit jednosměrnost či obousměrnost vedení cyklistů na křižovatce Benešova - Zborovská.
Přejezd cyklistů řešit režimem SSZ tak, aby cyklista nebyl zastaven na středovém ostrůvku z
důvodu šířky středového ostrůvku.
- V dalším stupni PD prokázat schopnost zajetí autobusů MHD k nástupní hraně v celé délce.
- Jízdní pruhy, po kterých bude vedena autobusová doprava, řešit dle platné legislativy.
- V PD bude rozlišena veřejná a neveřejná část parkoviště před Zdravotnickou záchrannou službou.
- Stavba bude prováděna na etapy.
- Stanovení dopravních tras bude projednáno pro veškerou staveništní dopravu a předloženo na
zdejší úřad k odsouhlasení v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Odbor dopravy
požaduje vedení tras po celou dobu výstavby směrem na ul. Zborovskou a silnici I/31 (ul.
Sokolská). Dopravní trasy budou projednány s vlastníky komunikací a Statutárním městem Hradec
Králové.
- Vozidla stavby budou na veřejné komunikace vyjíždět zcela očištěna.
- V dokumentaci pro stavební povolení bude zpracován podrobný plán organizace výstavby a
projednán s vlastníky dotčených komunikací a Statutárním městem Hradec Králové.
- V případě nutnosti uzavírek stávajících komunikací při provádění stavebních prací je nezbytné
zažádat zdejší úřad o uzavírku min. 30 dnů před zahájením prací a zároveň o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
- Návrh a stanovení dopravního značení bude řešeno jako samostatná akce.
16. - 17. Podmínky se vypouštějí
18. Dodržet podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a to sdělení ze
dne 12. 4. 2018 - sp. zn. 0100907456 a souhlasu s umístěním stavby a prováděním činnosti
v ochranném pásmu zařízení ES ze dne 14. 10. 2014 - zn. 12 - 920500:
- V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení typu podzemní síť NN a VN, nadzemní síť NN, stanice NN.
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"). Přibližný
průběh tras energetických zařízení je v příloze sdělení. V trase kabelového vedení muže být
uloženo několik kabelů.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení,
je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném
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pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých
prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku
zařízení podle § 47 energetického zákona. V zájmovém území se může nacházet taktéž energetické
zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct
dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti jsou
na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude tato
skutečnost bezodkladně nahlášena jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. (5) energetického zákona a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního
kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
• Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46
odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
• Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky
od výkresové dokumentace.
• Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
• V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
• Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
• Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
• Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
• Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou
dle ČSN ISO 3864.
• Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení.
Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel
distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
• Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
• Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
• Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
• Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

Č.j. MUHC-SU/18598/2018/VA

str. 40

Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém
zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma
nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §
46 uvedeného zákona.
- Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. (3) energetického zákona je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
• pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994,
vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
• pro vodiče s izolací základní 2 metry,
• pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
• pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
• pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při
činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN
EN 50110-1 ed. 2.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:
• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
• vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. (8) a
(11) energetického zákona.
- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
• Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2
metry (dle ČSN EN 50110-1).
• Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny
jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
• Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
• Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
• Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
• Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN
50110-1.
• Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s
elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení,
zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke
konkrétní stavbě.
•
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V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné
též požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §
46 uvedeného zákona.
- Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. (6) energetického zákona a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
- V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
• provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. (8) a
(11) energetického zákona.
- V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly
mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či
podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
• provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí
nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech
podzemního vedení),
• skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
• umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
• zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §
46 uvedeného zákona.
•

- Stavba musí být umístěna minimálně:
• Pozemní komunikace - definice pozemních komunikací - viz ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost
živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí
nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu
celé silniční koruny, včetně dělících pásů, krajnic apod.
• Stavba komunikace a chodníků - bude prováděna v souběhu a bude křižovat stávající i budoucí
překládané kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a stávající i budoucí kabelové vedení nízkého
napětí 1 kV.
- Stávající kabelová vedení i budoucí překládaná kabelová vedení 35 kV jsou (budou) uložena v
chodnících nebo v zelených pásech podél komunikací v hloubce 100 -100 cm v místech křížení s
komunikacemi v hloubce 100 -110 cm.
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- Stávající kabelová vedení nízkého napětí 1 kV i budoucí nová kabelová vedení nízkého napětí 1 kV
jsou (budou) uložena v chodnících nebo v zelených pásech podél komunikací v hloubce 40 -70 cm
v místech křížení s komunikacemi v hloubce 100 -110 cm.
- Při provádění stavby nových komunikací a chodníků nesmí dojít zejména ke snížení konečné
hloubky uložení stávajících i nových (překládaných) kabelových vedení, k namačkání zeminy na
kabely a k narušení stability kabelových pojistkových pilířů (u kabelového vedení 1 kV).
- Při provádění sanace podloží a podkladu pro nové povrchy komunikací a chodníků (úpravě zemní
pláně) nesmí dojít k narušení výstražného krytí a kabelového lože.
- V místě křížení kabelového vedení 35 kV a 1 kV s novými komunikacemi a sjezdy musí být
kabelové vedení uloženo alespoň 1 m pod povrchem vozovky.
• Stavba nové kanalizace - bude prováděna v souběhu a bude křižovat stávající i nové (překládané)
kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a stávající i nové kabelové vedení nízkého napětí 1 kV.
- Při provádění stavby kanalizace nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení
k narušení výstražného krytí a kabelového lože.
- Při stavbě nové kanalizace musí být dodržena ČSN 73 6005.
- Nejmenší svislá vzdálenost při křížení kabelového vedení 35 kV a kanalizačního potrubí a
vodorovná vzdálenost při souběhu kabelového vedení 35 kV a kanalizačního potrubí musí být
alespoň 0,50 m. Nejmenší svislá vzdálenost při křížení kabelového vedení 1 kV a kanalizačního
potrubí musí být alespoň 0,30 m.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu kabelového vedení 1 kV a kanalizačního potrubí musí
být alespoň 0,50 m.
• Stavba nového vodovodu - bude prováděna v souběhu a bude křižovat stávající i nové
(překládané) kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a stávající i nové kabelové vedení nízkého
napětí 1 kV.
- Při provádění stavby vodovodu nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení
k narušení výstražného krytí a kabelového lože.
- Při stavbě nového vodovodu musí být dodržena ČSN 73 6005.
- Nejmenší svislá vzdálenost při křížení stávajícího i překládaného kabelového vedení 35 kV a
vodovodního potrubí musí být alespoň 0,40 m. V případě, že je kabelové vedení uloženo v
betonových trubkách, nebo žlabech, přesahujících vodovodní potrubí 1 m na každou stranu, může
být svislá vzdálenost snížena na 0,20 m.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stávajícího i nového kabelového vedení 35 kV a
vodovodního potrubí musí být alespoň 0,40 m.
- Nejmenší svislá vzdálenost při křížení stávajícího i nového kabelového vedení 1 kV a vodovodního
potrubí musí být alespoň 0,40 m. V případě, že je kabelové vedení uloženo v betonových trubkách.
nebo žlabech, přesahujících vodovodní potrubí 1 m na každou stranu, může být svislá vzdálenost
snížena na 0,20 m.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stávajícího i nového kabelového vedení 1 k V a
vodovodního potrubí musí být alespoň 0,40 m.
• Stavba nového NTL, STL plynovodu - bude prováděna v souběhu a bude křižovat stávající i
nové (překládané) kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a stávající i nové kabelové vedení
nízkého napětí 1 kV.
- Při provádění stavby plynovodu nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelových
vedení, k narušení výstražného krytí a kabelového lože.
- Při stavbě nového plynovodu musí být dodržena ČSN 73 6005.
- Nejmenší svislá vzdálenost při křížení stávajícího i překládaného kabelového vedení 35 kV a
plynového potrubí musí být alespoň 0,40 m. V případě, že je kabelové vedení uloženo v
betonových trubkách nebo žlabech, přesahujících plynové potrubí 1 m na každou stranu, může být
svislá vzdálenost snížena na 0,20 m,
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stávajícího i nového kabelového vedení 35 kV a
plynového potrubí musí být alespoň 0,40 m.
- Nejmenší svislá vzdálenost při křížení stávajícího i nového kabelového vedení 1 kV a plynového
potrubí musí být alespoň 0,40 m. V případě, že je kabelové vedení uloženo v betonových trubkách,
nebo žlabech, přesahujících plynové potrubí 1 m na každou stranu, může být svislá vzdálenost
snížena na 0,20 m.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stávajícího i nového kabelového vedení 1 kV a
plynového potrubí musí být alespoň 0,40 m.
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• Nové telekomunikační a sdělovací kabelové vedení, optické kabely a kabely kamerových
systémů - budou v souběhu a budou křižovat stávající i nové (překládané) kabelové vedení
vysokého napětí 35 kV a stávající i nové kabelové vedení nízkého napětí 1 kV.
- Při provádění stavby telekomunikačních a sdělovacích kabelových vedení, optických kabelů a
kabelů kamerových systémů nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení, k
narušení výstražného krytí a kabelového lože,
- Při stavbě telekomunikačních a sdělovacích kabelů, optických kabelů a kabelů kamerových
systémů musí být dodržena ČSN 73 6005.
- Nejmenší svislá vzdálenost při křížení stávajícího i překládaného nechráněného kabelového vedení
35 kV a telekomunikačních a sdělovacích kabelů, optických kabelů a kabelů kamerových systémů
musí být alespoň 0,80 m. V případě, že je kabelové vedení uloženo v technickém kanálu, nebo
betonových trubkách, přesahujících sdělovací vedení 1 m na každou stranu, může být svislá
vzdálenost snížena na 0,20 m.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu nechráněného stávajícího i nového kabelového vedení
35 kV či telekomunikačních a sdělovacích kabelů, optických kabelů a kabelů kamerových systémů
musí být alespoň 0,80 m. V případě, že je kabelové vedení uloženo v technickém kanálu nebo
betonových trubkách, může být vodorovná vzdálenost snížena na 0,30 m.
- Nejmenší svislá vzdálenost při křížení stávajícího i nového nechráněného kabelového vedení 35 kV
a telekomunikačních a sdělovacích kabelů, optických kabelů a kabelů kamerových systémů musí
být alespoň 0,30 m. V případě, že je kabelové vedení uloženo v technickém kanálu nebo
betonových trubkách přesahujících sdělovací vedení I m na každou stranu, může být svislá
vzdálenost snížena na 0,10 m.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stávajícího i nového nechráněného kabelového vedení
1 kV a telekomunikačních a sdělovacích kabelů, optických kabelů a kabelů kamerových systémů
musí být alespoň 0,40 m.
- V případě, že jedno z kabelových vedení bude uloženo v technickém kanálu nebo betonových
chráničkách, činí požadovaná vzdálenost v místě souběhů 0,10 m.
• Stavba nového kabelového veřejného osvětlení - bude prováděna v souběhu a bude křižovat
stávající i nové (překládané) kabelové vedení vysokého napětí 35 kV a stávající i nové kabelové
vedení nízkého napětí 1 kV.
- Při provádění stavby veřejného osvětlení nesmí dojít ke snížení konečné hloubky uložení
kabelových vedení, k narušení výstražného krytí a kabelového lože.
- Při stavbě nového veřejného osvětlení musí být dodržena ČSN 73 6005,
- V místě křížení a souběhů nového kabelového vedení veřejného osvětlení a stávajícího i nového
(překládaného) kabelového vedení vysokého napětí 35 kV musí být dodržena svislá i vodorovná
vzdálenost 0,20 m.
- V místě křížení a souběhů nového kabelového vedení veřejného osvětlení a stávajícího i nového
kabelového vedení nízkého napětí 1 kV musí být dodržena svislá i vodorovná vzdálenost 0,05 m.
- Osvětlovací stožáry veřejného osvětlení musí být umístěny tak, aby vzdálenost okraje betonové
paty nebo betonové trubky pro ukotvení stožáru byla od krajního kabelu vysokého napětí 35 kV
minimálně 0,60 m a od krajního kabelu nízkého napětí 1 kV minimálně 0,40 m.
• Svislé dopravní značení musí být provedeno tak, aby vzdálenost okraje betonové nebo ocelové
paty pro ukotvení dopravní značky byla umístěna od krajního kabelu vysokého napětí 35 kV
minimálně 0,60 m a od krajního kabelu nízkého napětí 1 kV minimálně 0,40 m
• V úseku mezi TS č. HK 0726 "ZVU" a TS č. HK_ "ARAL" a v úseku mezi TS č. HK_1150
"ARAL" a TS č. HK_1082 „Ševčíkova" bude stávající 35 kV vedení přeloženo.
• V ul. 17.1istopadu bude provedena přeložka kabelového vedení 1 kV.
• V křižovatce ul. Zborovská a E. Beneše bude provedena nová přípojka nn pro SSZ řadič.
• Přeložky kabelových vedení 35 kV a 1 kV a novou přípojku pro řadič SSZ bude řešit
samostatná prováděcí projektová dokumentace.
• Kabelová vedení vysokého napětí 35 kV a kabelová vedení nízkého napětí 1 kV musí být před
započetím stavby na místě vytyčena. V případě nejasností zejména s hloubkovým uložením
kabelových vedení musí být ručně provedeny zemní sondy.
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• Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.
- Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech
nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku
osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
- Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech,
které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto
činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí:
• Uvědomění ČEZ Distribuční služby s. r. o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů
předem, a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb, s. r. o. na tel. číslo 840 840
840.
• Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo
v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
• V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých
nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
• Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno
pracovníkům ČEZ Distribuční služby s. r. o. uvedených v bodě 2.
Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a
příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby
s. r. o.
• Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s. r. o. uvedené v bodě 2.
• Podmínky pro kabelové vedení vn, nn.
• Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení
a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože, porušení
výstražného krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být
prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně.
• Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE330000-6) a jen
po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví
nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce při
případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu apod.).
• O vypnutí a zajištění pracoviště bude požádáno minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ
Distribuční služby s. r. o.
19. Dodržet podmínky stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta
Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové (dále jen „VAK“)ze dne 23. 5. 2018, sp. zn. VAKHK/VHR/
VJ/18/0121:
- Jedná se o výstavbu křižovatky Mileta včetně úpravy navazujících komunikací a inženýrských sítí
v dotčené lokalitě. Stavba obsahuje následné stavební objekty:
• SO 001 Příprava území – jedná se o odstranění stávající zeleně v místě stavby a vrchních
vrstev zeminy. Skládka zeminy bude provedena mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
• SO 020 Demolice – jedná se o demolici stávajícího pozemního objektu včetně zrušení
vodovodní přípojky. Demontáž vodovodní přípojky bude provedena pracovníky
provozovatele veřejného vodovodu, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a. s.
• SO 030 Demontáž stávajícího SSZ – jedná se o demontáž stávajícího světelného
signalizačního zařízení.
• SO 101 I/31 - Sokolská ulice – jedná se o stavební úpravy na Sokolské ulici, kdy je navrženo
výšení nivelety komunikace vzhledem k navrženému mimoúrovňovému křížení s chodníky a
stezkou pro cyklisty. Zároveň dojde k umístění zastávek MHD do nových pozic. Umístění
zastávek MHD bude provedeno mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených
vodovodních a kanalizačních řadů.
• SO 110 III/29810 - Úprava Zborovské ulice mezi křižovatkami - jedná se o úpravu konstrukce
komunikace.
• SO 111 III/29810 – úprava Zborovské ulice – jedná se o úpravu povrchů komunikace a
přípravy pro nové napojení fakultní nemocnice.
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SO 113 Úprava Hradecké ulice – jedná se o nové směrové rozdělení komunikace a zároveň
dojde k navýšení nivelety komunikace. Zároveň dojde k umístění zastávek MHD do nových
pozic. Umístění zastávek MHD bude provedeno mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 114 Napojení třídy Edvarda Beneše – stavební objekt řeší napojení třídy E. Beneše do
křižovatky.
SO 116 Napojení Hradecké ulice u ZZS KHK - stavební objekt řeší napojení Hradecké ulice
do třídy E. Beneše.
SO 117 Napojení ZZS KHK – stavební objekt řeší náhradu stávajícího parkoviště u ZZS KHK
a napojení ZZS KHK na průsečnou křižovatku.
SO 118 Propojení ulic Akademika Heyrovského a 17. listopadu - jedná se o úpravu ulice 17.
listopadu na dvouproudou komunikaci s jednostranným chodníkem.
SO 120 Chodníky a cyklistické stezky podél Sokolské ulice – jedná se o cyklostezky a
chodníky v prostoru Sokolské ulice, které jsou navrženy jako společný pás pro provoz cyklistů
a chodců.
SO 121 Chodníky a cyklistické stezky podél Zborovské ulice – jedná se o cyklostezky a
chodníky v prostoru Zborovské ulice a křižovatky u ZZS KHK, které jsou navrženy jako
společný pás pro provoz cyklistů a chodců.
SO 122 Chodníky a cyklistické stezky podél Hradecké ulice – jedná se o cyklostezky a
chodníky v podél Hradecké ulice směrem do centra, které jsou navrženy jako společný pás pro
provoz cyklistů a chodců.
SO 130 Provizorní napojení Benešovy třídy – jedná se o dočasné napojení Benešovy třídy z
řešené stavby. V budoucnu bude Benešova třída prodloužena až po ul. Domečkova. Provizorní
komunikace bude napojena na ulice Zborovská a Hradecká.
SO 131 Dopravní opatření při stavbě – stavební objekt řeší objízdné trasy během výstavby
SO 140 Dopravní značení – ŘSD – jedná se o definitivní značení na komunikacích ve správě
ŘSD. Navržené značení musí být umístěno mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 141 Dopravní značení – Královéhradecký kraj – jedná se o definitivní značení na
komunikacích ve správě Královéhradeckého kraje. Navržené značení musí být umístěno mimo
ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 142 Dopravní značení – město Hradec Králové – jedná se o definitivní značení na
komunikacích ve správě Města Hradec Králové. Navržené značení musí být umístěno mimo
ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 151 SSZ křižovatky u ZZS KHK – jedná se o novou světelnou signalizaci v křižovatce
ulic Zborovská x Hradecká x tř. E. Beneše včetně přechodu pro chodce a cyklisty. Navržená
světelná signalizace musí být umístěna mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených
vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 161 SSZ Křižovatky Sokolská/Hradecká – jedná se o novou světelnou signalizaci v
křižovatce ulic Sokolská x Hradecká. Navržená světelná signalizace musí být umístěna mimo
ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 171 SSZ po dobu výstavby – jedná se o dočasnou světelnou signalizaci během výstavby.
SO 210 Podchod na Sokolské ulici – jedná se o přemostění komunikace I/31 (Sokolská ulice)
přes chodník a cyklostezku. Jedná se o železobetonovou desku s uložením na prahy s
hlubinnými mikropilotami. Most bude odvodněn příčným sklonem do dešťové kanalizace,
která není v majetku společnosti VAK. Chodník bude odvodněn příčným sklonem do dešťové
kanalizace, která není v majetku společnosti VAK.
SO 211 Podchod na Zborovské ulici – jedná se o přemostění komunikace III/29810
(Zborovská ulice) přes chodník a cyklostezku. Jedná se o železobetonovou desku s uložením
na prahy s hlubinnými mikropilotami. Most bude odvodněn příčným sklonem do dešťové
kanalizace, která není v majetku společnosti VAK. Chodník bude odvodněn příčným sklonem
do dešťové kanalizace, která není v majetku společnosti VAK .
SO 212 Podchod na Hradecké ulici – jedná se o přemostění Hradecké ulice přes chodník a
cyklostezku. Jedná se o železobetonovou desku s uložením na prahy s hlubinnými
mikropilotami. Most bude odvodněn příčným sklonem do dešťové kanalizace, která není v
majetku společnosti VAK. Chodník bude odvodněn příčným sklonem do dešťové kanalizace,
která není v majetku společnosti VAK.
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SO 230 Kolektor pod Zborovskou ulicí v km 0,092 – jedná se o přeložku horkovodu EOP pod
Zborovskou ulicí. Umístění kolektoru bude provedeno mimo ochranná pásma stávajících a
nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 231 Kolektor pod tř. E. Beneše v km 0,010 – jedná se o přeložku horkovodu EOP pod tř.
E. Beneše. Umístění kolektoru bude provedeno mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 232 Uzavírací šachta ŠN2 – jedná se o výstavbu železobetonové monolitické šachty pro
uzavírací šoupata horkovodu. Umístění šachty bude provedeno mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 301 Odvodnění Sokolské ul. – je navrženo odvodnění ulice Sokolská včetně podchodů.
Odvodnění je napojeno do dešťové kanalizace, která je napojena do jednotné kanalizace DN
300 a DN 1200 (v současné době probíhá rekonstrukce z DN 900 na DN 1200). VAK
požaduje osadit uliční vpusti „Hradeckého typu“ s kalovým prostorem. U příčných žlabů
požaduje osadit čistící šachtu pro zachytávání splavených nečistot. Dešťová kanalizace není v
majetku společnosti VAK a společnost Královéhradecká provozní, a.s. ji neprovozuje.
SO 308 Odvodnění Zborovské ulice – je navržena částečná rekonstrukce odvodnění ulice
Zborovská s a doplnění o novou dešťovou kanalizaci. Odvodnění je napojeno do dešťové
kanalizace, která je napojena do jednotné kanalizace. VAK požaduje osadit uliční vpusti
„Hradeckého typu“ s kalovým prostorem. Dešťová kanalizace není v majetku společnosti
VAK a společnost Královéhradecká provozní, a.s. ji neprovozuje. Novou dešťovou kanalizaci
nebude společnost VAK přebírat do svého majetku a společnost Královéhradecká provozní,
a.s. ji nebude provozovat.
SO 309 Odvodnění třídy Edvarda Beneše – je navrženo odvodnění tř. E. Beneše pomocí
uličních vpustí. Odvodnění je napojeno do nové dešťové kanalizace, která je napojena do
jednotné kanalizace DN 400. VAK požaduje osadit uliční vpusti „Hradeckého typu“ s
kalovým prostorem. U příčných žlabů požaduje osadit čistící šachtu pro zachytávání
splavených nečistot. Dešťová kanalizace není v majetku společnosti VAK a společnost
Královéhradecká provozní, a.s. ji neprovozuje. Novou dešťovou kanalizaci nebude společnost
VAK přebírat do svého majetku a společnost Královéhradecká provozní, a.s. ji nebude
provozovat.
SO 310 Odvodnění u ZZS KHK - je navrženo odvodnění komunikací a parkoviště u ZZS
KHK pomocí uličních vpustí. Odvodnění je napojeno do nové dešťové kanalizace, která je
napojena do jednotné kanalizace DN 400. VAK požaduje osadit uliční vpusti „Hradeckého
typu“ s kalovým prostorem. U příčných žlabů požaduje osadit čistící šachtu pro zachytávání
splavených nečistot. Dešťová kanalizace není v majetku společnosti VAK a společnost
Královéhradecká provozní, a.s. ji neprovozuje. Novou dešťovou kanalizaci nebude společnost
VAK přebírat do svého majetku a společnost Královéhradecká provozní, a.s. ji nebude
provozovat.
SO 312 Odvodnění Hradecké ulice - je navržena rekonstrukce odvodnění ul. Hradecká.
Odvodnění bude provedeno pomocí uličních vpustí. Odvodnění je napojeno do nové dešťové
kanalizace, která je napojena do jednotné kanalizace DN 1200 (v současné době probíhá
rekonstrukce z DN 900 na DN 1200). VAK požaduje osadit uliční vpusti „Hradeckého typu“ s
kalovým prostorem. U příčných žlabů požaduje osadit čistící šachtu pro zachytávání
splavených nečistot. Dešťová kanalizace není v majetku společnosti VAK a společnost
Královéhradecká provozní, a.s. ji neprovozuje. Novou dešťovou kanalizaci nebude společnost
VAK přebírat do svého majetku a společnost Královéhradecká provozní, a.s. ji nebude
provozovat.
SO 313 Odvodnění ulice 17. listopadu - je navrženo odvodnění komunikace pomocí uličních
vpustí. Odvodnění je napojeno do nové dešťové kanalizace, která je napojena do jednotné
kanalizace DN 500. VAK požaduje osadit uliční vpusti „Hradeckého typu“ s kalovým
prostorem. U příčných žlabů požaduje osadit čistící šachtu pro zachytávání splavených
nečistot. Dešťová kanalizace není v majetku společnosti VAK a společnost Královéhradecká
provozní, a.s. ji neprovozuje. Novou dešťovou kanalizaci nebude společnost VAK přebírat do
svého majetku a společnost Královéhradecká provozní, a.s. ji nebude provozovat.
SO 320 Přeložka kanalizace DN 500 na Hradecké ulici – vzhledem k úpravě terénu a snížení
krytí potrubí je navrženo obetonování stávající stoky DN 500 v celé délce mezi šachtou C
1667 a C1702 v délce cca 22 m.
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SO 321 Opatření na kanalizaci DN 1200 na Hradecké ulici. - vzhledem k úpravě terénu a
snížení krytí potrubí je navrženo obetonování stávající stoky DN 1200 v celé délce mezi
šachtou C 1667 a C1666 v délce cca 80 m.
SO 350 Přeložka vodovodu DN 300 u ZZS KHK – v rámci stavby dojde k přeložení trasy
vodovodu DN 300 v prostoru parkoviště u ZZS KHK. Nová trasa je vedena podél budovy
ZZS KHK do nové armaturní šachty na objektu přeložky vodovodu DN 1000 (SO 351). Na
přeložku bude použita tvárná litina. Celková délka přeložky bude 105 m. V ochranném pásmu
přeloženého veřejného vodovodu nebudou umístěny jiné inženýrské sítě, stavby a trvalá zeleň.
SO 351 Přeložka vodovodu DN 1000 na Zborovské ulici - v rámci stavby dojde k přeložení
vodovodu DN 1000 v ul. Zborovská. Trasa a výškové vedení bude zachováno. V místě křížení
s tř. E. Beneše bude osazena ocelová chránička DN 1400. Na začátku přeložky bude
vybudována armaturní komora, kde bude napojen SO 350. Na přeložku bude použita tvárná
litina. Celková délka přeložky bude 213 m. V ochranném pásmu přeloženého veřejného
vodovodu nebudou umístěny jiné inženýrské sítě, stavby a trvalá zeleň. Toto se netýká
prostoru, kde bude osazena ocelová chránička. Pouze zde bude možné umístit kabelová vedení
SO 402, SO 433 a SO 453.1. v chráničkách do vzdálenosti 1,9 m od vnějšího líce vodovodu
DN 1000.
SO 352 Přeložka vodovodu DN 600 na Sokolské ulici - v rámci stavby dojde k přeložení trasy
vodovodu DN 600 v prostoru navrhované křižovatky. Nová trasa začíná v armaturní šachtě
Sokolská a končí na parkovišti před fakultní nemocnicí. Trasa je vedena mimo navrženou
křižovatku. Na přeložce budou osazeny nové armaturní šachty, kam budou napojeny jiné
překládané řady. V místě podchodu pod křižovatkou bude osazena ocelová chránička DN 800.
Na přeložku bude použita tvárná litina. Celková délka přeložky bude 263 m. V ochranném
pásmu přeloženého veřejného vodovodu nebudou umístěny jiné inženýrské sítě, stavby a
trvalá zeleň.
SO 353 Přeložka vodovodu DN 300 na Sokolské ulici - v rámci stavby dojde k přeložení trasy
vodovodu DN 300 v prostoru navrhované křižovatky. Nová trasa začíná nedaleko křižovatky
ulic Ak. Heyrovského a ul. Hradecká. Trasa je vedena mimo navrženou křižovatku a
komunikaci Sokolská podchází v ocelové chráničce DN 600. Přeložka je zakončena v
armaturní šachtě SO 352. Na přeložku bude použita tvárná litina. Celková délka přeložky
bude 204 m. V ochranném pásmu přeloženého veřejného vodovodu nebudou umístěny jiné
inženýrské sítě, stavby a trvalá zeleň.
SO 354 Přeložka vodovodu DN 300 na Zborovské ulici - v rámci stavby dojde k přeložení
trasy vodovodu DN 300 v prostoru navrhované křižovatky. Nová trasa začíná v místě
budoucího napojení Fakultní nemocnice a je vedena podél náspu navržené křižovatky.
Přeložka je zakončena v armaturní šachtě SO 352. Na přeložku bude použita tvárná litina.
Celková délka přeložky bude 155 m. V ochranném pásmu přeloženého veřejného vodovodu
nebudou umístěny jiné inženýrské sítě, stavby a trvalá zeleň.
SO 355 Přeložka vodovodu DN 200 na Zborovské ulici - v rámci stavby dojde k přeložení
trasy vodovodu DN 200 v prostoru navrhované křižovatky tř. E. Beneše. Nová trasa začíná
napojením na překládaný vodovod DN 300 (SO 350) a je vedena v ocelové chráničce pod tř. E
Beneše a následně je vedena v souběhu s plynovodem v původní trase a zakončena v nové
armaturní šachtě SO 352. Na přeložku bude použita tvárná litina. Celková délka přeložky
bude 2455 m. V ochranném pásmu přeloženého veřejného vodovodu nebudou umístěny jiné
inženýrské sítě, stavby a trvalá zeleň.
SO 401 Přeložka kabelů ČEZ 35 kV mezi TS 726 ZVU a TS 1150 Aral – jedná se o přeložku
kabelů v celkové délce 60 m. Umístění kabelů bude provedeno mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 402 Přeložka kabelů ČEZ 35 kV mezi TS 1150 Aral a TS 1082 Ševčíkova – jedná se o
přeložku kabelů v celkové délce 75 m. Umístění kabelů bude provedeno mimo ochranná
pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 403 Ochrana kabelu ČEZ 35 kV ulice 17. listopadu – jedná se o prodloužení chráničky
kabelů v celkové délce 8 m. Umístění chráničky kabelů bude provedeno mimo ochranná
pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 404 Demontáže kabelu ČEZ 10 kV ulice Sokolská – jedná se o demontáž kabelů v délce
180 m.
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SO 405 Demontáže kabelu ČEZ 5 kV ulice Hradecká – jedná se o demontáž kabelů v délce
430 m.
SO 411 Kabelová přípojka ČEZ 1 kV na Zborovské ulici – jedná se o přeložku napájecího
vedení NN pro překládaný pojistkový pilíř. Celková délka překládaného napájecího vedení je
190 m. Umístění přeložky napájecího kabelu a pilíře bude provedeno mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 412 Přeložky kabelů ČEZ 1 kV ulice 17. listopadu - jedná se o přeložku kabelů v celkové
délce 205 m. Umístění kabelů bude provedeno mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 413 Přeložky kabelu EOP ulice Sokolská - jedná se o přeložku kabelů v celkové délce 560
m. Umístění kabelů bude provedeno mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených
vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 414 Přeložka kabelu NN řadiče SSZ v křižovatce ulic Hradecká x Sokolská - jedná se o
přeložku kabelů v celkové délce 30 m. Umístění kabelů bude provedeno mimo ochranná
pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 415 Napájení řadiče SSZ v křižovatce Zborovská x tř. E. Beneše - jedná se o výstavbu
nové kabelové přípojky pro světelnou signalizaci v celkové délce 20 m. Umístění kabelů bude
provedeno mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních
řadů.
SO 416 Ochránění neidentifikovaných kabelů UK FF ulice 17. listopadu - jedná se o
prodloužení chráničky kabelů v celkové délce 6 či 20 m. Umístění chráničky kabelů bude
provedeno mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních
řadů.
SO 431 Veřejné osvětlení ulice Sokolská – jedná se o výstavbu veřejného osvětlení. Stavba
představuje osazení 12 ks svítidel včetně kabelů napájení VO v délce 400 m. Základy stožárů
veřejného osvětlení a trasy kabelů veřejného osvětlení budou provedeny mimo ochranná
pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 432 Veřejné osvětlení křižovatky ulic Sokolská x Zborovská x Hradecká – jedná se o
výstavbu veřejného osvětlení. Stavba představuje osazení 52 ks svítidel včetně kabelů
napájení VO v délce 865 m. Základy stožárů veřejného osvětlení a trasy kabelů veřejného
osvětlení budou provedeny mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních
a kanalizačních řadů.
SO 433 Veřejné osvětlení ulice Zborovská – jedná se o výstavbu veřejného osvětlení. Stavba
představuje osazení 16 ks svítidel včetně kabelů napájení VO v délce 585 m a 1 ks
rozpojovací skříně. Základy stožárů veřejného osvětlení a trasy kabelů veřejného osvětlení
budou provedeny mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a
kanalizačních řadů.
SO 434 Veřejné osvětlení ulice Hradecká – sever – jedná se o výstavbu veřejného osvětlení.
Stavba představuje osazení 19 ks svítidel včetně kabelů napájení VO v délce 580 m. Základy
stožárů veřejného osvětlení a trasy kabelů veřejného osvětlení budou provedeny mimo
ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 435 Veřejné osvětlení ulice 17. listopadu – jedná se o výstavbu veřejného osvětlení.
Stavba představuje osazení 8 ks svítidel včetně kabelů napájení VO v délce 230 m. Základy
stožárů veřejného osvětlení a trasy kabelů veřejného osvětlení budou provedeny mimo
ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 436 Veřejné osvětlení tř. E. Beneše – jedná se o výstavbu veřejného osvětlení. Stavba
představuje osazení 18 ks svítidel včetně kabelů napájení VO v délce 520 m. Základy stožárů
veřejného osvětlení a trasy kabelů veřejného osvětlení budou provedeny mimo ochranná
pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 437 Veřejné osvětlení – přeložka kabelů centrálního ovládání – jedná se o přeložku kabelů
veřejného osvětlení v celkové délce 1060 m. Trasy kabelů veřejného osvětlení budou
provedeny mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních
řadů.
SO 451 Přeložka kabelu TCZ DOK - jedná se o přeložku optických kabelů. V případě, že
tento stavební objekt bude realizován, tak bude trasa optického kabelu provedena mimo
ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
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SO 452 Demontáž kabelu TCZ DK ulice Hradecká – jedná se o demontáž metalických
dálkových kabelů v celkové délce 650 m.
SO 453 Přeložka kabelů TCZ - jedná se o přeložku místních sdělovacích kabelů v celkové
délce 2150 m. Trasy místních sdělovacích kabelů budou provedeny mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 454 Přeložka sdělovacího kabelu Armády ČR - jedná se o přeložku sdělovacích kabelů v
celkové délce 325 m. Trasy sdělovacích kabelů budou provedeny mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 455 Přeložka sdělovacích kabelů Policie ČR - jedná se o přeložku sdělovacích kabelů v
celkové délce 415 m. Trasy sdělovacích kabelů budou provedeny mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 456.1 Přeložka optického kabelu Armády ČR - jedná se o přeložku optických kabelů v
celkové délce 272 m. Trasy optických kabelů budou provedeny mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 456.2 Přeložka optického kabelu Fakultní nemocnice HK - jedná se o přeložku optických
kabelů v celkové délce 272 m. Trasy optických kabelů budou provedeny mimo ochranná
pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 457 Přeložka kabelů kamerového systému Městské Policie HK - jedná se o přeložku
kabelů kamerového systému v celkové délce 40 m. Trasy kabelů kamerového systému budou
provedeny mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních
řadů.
SO 458 Přeložka optických kabelů Českých radiokomunikací - jedná se o přeložku optických
kabelů v celkové délce 40 m. Trasy optických kabelů budou provedeny mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 459 Přeložka optických kabelů GTS - jedná se o přeložku optických kabelů v celkové
délce 40 m. Trasy optických kabelů budou provedeny mimo ochranná pásma stávajících a
nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 460 Přeložka optických kabelů Univerzity HK - jedná se o přeložku optických kabelů v
celkové délce 91 m. Trasy optických kabelů budou provedeny mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 461 Přeložka optických kabelů UPC - jedná se o přeložku optických kabelů v celkové
délce 40 m. Trasy optických kabelů budou provedeny mimo ochranná pásma stávajících a
nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 462 Přeložka koordinačního kabelu SSZ na Sokolské ul. - jedná se o přeložku
koordinačních kabelů v celkové délce 1028 m. Trasy koordinačních kabelů budou provedeny
mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 463 Ochrana sdělovacích kabelů UK – FF - jedná se o prodloužení chráničky kabelů v
celkové délce 15 m. Umístění chráničky kabelů bude provedeno mimo ochranná pásma
stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 501 Přeložka horkovodu EOP větev „Jižní větev“ – jedná se o přeložku horkovodu v délce
240 m. Trasa horkovodu bude provedena mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 502 Přeložka horkovodu EOP větev „C“ – jedná se o přeložku horkovodu v délce 460 m.
Trasa horkovodu bude provedena mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených
vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 510 Přeložka STL plynovodu DN 300 na Sokolské ulici – jedná se o přeložku plynovodu
v délce 208 m. Trasa plynovodu bude provedena mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 511 Přeložka STL plynovodu DN 225 na Zborovské ulici – jedná se o přeložku plynovodu
v délce 100 m. Trasa plynovodu bude provedena mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 512 Přeložka STL plynovodní přípojky k č.p. 669 DN 80 – jedná se o přeložku plynovodu
v délce 100 m. Trasa plynovodu bude provedena mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
SO 513 Přeložka STL plynovodu u ZZS KHK – jedná se o přeložku plynovodu v délce 85 m.
Trasa plynovodu bude provedena mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených
vodovodních a kanalizačních řadů.
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SO 650 Úpravy trolejového vedení na Sokolské ulici – jedná se o úpravu trolejového vedení,
umístění stožárů a změna jejich výšky. Základy stožáry trolejového vedení budou umístěny
mimo ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
• SO 701 Zastávky MHD – jedná se o výstavbu 6 ks nových zastávek MHD včetně osazení
přístřešků. Přístřešky MHD budou umístěny mimo ochranná pásma stávajících a nově
navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
• SO 801 Rekultivace stávajících komunikací – jedná se o rekultivaci stávajících zpevněných
ploch, které budou během stavby rozebrány.
• SO 810 Vegetační úpravy – ŘSD – jedná se o ozelenění nezpevněných ploch travním
porostem a výsadbu dřevin. Trvalé dřeviny (stromy, keře) budou umístěny mimo ochranná
pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
• SO 811 Vegetační úpravy – město Hradec Králové – jedná se o ozelenění nezpevněných ploch
travním porostem a výsadbu dřevin. Trvalé dřeviny (stromy, keře) budou umístěny mimo
ochranná pásma stávajících a nově navržených vodovodních a kanalizačních řadů.
V místě plánované stavby se nachází vodohospodářský majetek ve vlastnictví společnosti VAK.
Jedná se o litinové vodovodní řady DN 150, DN 200, DN 300, DN 600 a DN 1000, a dále se pak
jedná o betonové kanalizační řady DN 500, DN 800 a DN 1200. Veškerý majetek společnosti musí
být během výstavby dostupný, nesmí být v jeho ochranném pásmu zřizována skládka a prováděny
stavební práce těžkou technikou. Povrchové znaky vodovodů a kanalizací budou osazeny do
nivelety upraveného terénu a v nezpevněných plochách budou odlážděny popřípadě obetonovány.
Se zásahem stavby do pozemků p. č. 207/4 a 606/5 v k. ú. Nový Hradec Králové VAK souhlasí za
podmínky, že po dobu stavby i po jejím dokončení bude zachován příjezd k rozdělovacímu objektu
č. 1702 pro těžkou techniku. Tomu musí odpovídat výsledné řešení příjezdové komunikace
(zvýšená únosnost, obrubníky s nájezdy atd.) tak, aby nemohlo dojít ke škodám na jiném majetku.
Majetkoprávní vztahy musí být dořešeny před vydáním stavebního povolení.
Napojení a práce na stávajícím zařízení VAK mohou provádět pouze pracovníci provozovatele,
kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s.
Před zahájením výstavby si investor zajistí vytyčení vodovodního a kanalizačního potrubí u
provozovatele vodovodu a kanalizace, kterým je společnost Královéhradecké provozní, a.s.
Investor stavby zajistí, aby v průběhu výstavby nedošlo k poškození vodovodu ani kanalizace. V
případě poškození během výstavby bude investor neprodleně informovat o této skutečnosti
provozovatele vodovodu a kanalizace. Veškeré opravy na sítích v majetku společnosti VAK jsou
oprávněni provádět pouze zaměstnanci provozovatele těchto sítí, kterým je společnost
Královéhradecká provozní, a.s. Veškeré náklady spojené s opravou a náhradou škody ponese
investor stavby.
O ukončení výstavby je nutné informovat provozovatele vodovodní a kanalizační sítě, který
převezme sítě nazpět a prověří funkčnost uzávěrů na vodovodním potrubí a poklopů u
kanalizačních šachet.
Investor předloží další stupeň projektové dokumentace společnosti VAK k vyjádření.
•

-

-

-

-

20. Podmínka se nemění
21. Podmínka se vypouští
22. Dodržet podmínky vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., (dále jen „TMCZ“)
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha ze dne 12. 4. 2018, zn. E14296/18 :
- V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti TMCZ - optické
trasy
- Pro řešení níže uvedeného bude kontaktován kontaktní pracovník TMCZ.
- Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI
stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
• písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
• před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a
zařízení přímo ve staveništi (trase),
• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení
(zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
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upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a
nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně
vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících
strojů, sbíječek apod.),
řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti
poškození, odcizení
odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa
kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci,
nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k
TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
při kříženi, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73
6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení',
ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům
v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a
platných prováděcích vyhlášek.

23. Podmínka se vypouští
24. Dodržet podmínky vyjádření společnosti České radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 169 00
Praha 6 ze dne 19. 4. 2018, zn. UPTS/OS/192349/2018:
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a
zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, je žadatel povinen podle § 101 odst. 2 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, učinit veškerá opatření, aby
nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmto pracemi, zejména tím, že:
• nejméně 15 dní předem uvědomit České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o
zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu:
ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz . V předmětu
zprávy bude uvedeno „č. j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací' .
• Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s.
na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č. j. vyjádření a datum
jeho vydání.
• před zahájením prací bude vytyčena poloha podzemního telekomunikačního vedení a zařízení
přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednat nejméně 14 dní předem u
pracovníka firmy Vegacom, a.s. Objednávka musí obsahovat č .j. vyjádření a datum jeho
vydání.
• prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
(zařízení).
• upozornit organizaci, provádějící práce, na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech
směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
• upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali
zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení
(zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
• po dobu výstavby učinit veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození
podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na
přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
• nad telekomunikačním vedením (zařízením) dodržovat zákaz skládek a budování zařízení,
které by k nim znemožňovalo přístup.
• zajistit, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti
poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
• dohlédnout, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala
pracovníka firmy Vegacom, a.s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli
není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a
následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvat 14 dní před požadovaným termínem.
• zajistit, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními)
byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo
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ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení)
organizaci, která vydala toto vyjádření.
• při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1
m na každou stranu komunikace.
• bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod
telekomunikačním vedením (zařízením).
• písemně ohlásit ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
• pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení sítí Českých Radiokomunikací, a. s. ke změně
polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým
Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení
(zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
- U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými
plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých
Radiokomunikací, a. s., je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí
Českých Radiokomunikací.
- Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je
akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.
25. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., (dále jen
„THHK“) Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové ze dne 26. 4. 2018, zn. 742/THHK/2018/Zv:
- Při realizaci stavby dojde ke styku se sítěmi THHK. Před zahájením prací musí být požádáno o
vytýčení těchto sítí, které provede pověřený pracovník, uvedený ve vyjádření, na základě zaslané
objednávky. Před zahájením stavby musí být na náklady investora provedeny takové úpravy, které
zajistí ochranu teplovodu před jeho poškozením. Při realizaci stavby nesmí dojít k přejíždění
potrubních rozvodů těžkou stavební mechanizací. Kontrolu tohoto opatření provede zástupce
THHK se zápisem do stavebního deníku. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození tělesa
teplovodu ani potrubních rozvodů z předizolovaného potrubí. Vzhledem k tomu, že stavba bude
probíhat v blízkosti, případně uvnitř ochranného pásma teplovodu, musí být veškeré stavební a
zemní práce uvnitř ochranného pásma prováděny pouze ručně a s maximální opatrností.
- Ochranné pásmo teplovodu je dle § 87 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. vymezeno svislými rovinami
vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo
rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- V případě křížení s ostatními sítěmi musí být dodržena minimální výšková vzdálenost od teplovodu
0,2 m, v případě souběhu v ochranném pásmu nesmí být nad teplovodem vedeny žádné sítě. V
tomto případě musí být zachován minimální odstup 0,5 m od vnější hrany teplovodního kolektoru
nebo předizolovaného potrubí. V ochranném pásmu teplovodu nesmí být realizována žádná
výsadba stromů ani dřevin. Sekundární teplovod musí i do budoucna zůstat přístupný z důvodu
oprav případných havárií nebo rekonstrukcí.
- V případě odkrytí teplovodu nebo předizolovaného potrubí musí být okamžitě kontaktován
dispečink THHK na tel. číslo 495 262 663. Před záhozem v ochranném pásmu teplovodu nebo v
místě kontaktu s teplovodem musí být přizván zástupce THHK ke kontrole stavu topných kanálů.
O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku zhotovitele stavby.
- Na základě zápisů do stavebního deníku učiněných zástupcem THHK bude vydáno souhlasné
stanovisko THHK o kontrole teplovodu po ukončení stavebních a zemních prací. Pro kontrolu
dodržení ochranného pásma teplovodu bude po ukončení stavebních prací předloženo geodetické
zaměření všech nových inženýrských sítí. Souhlasné stanovisko o kontrole teplovodu a dodržení
ochranného pásma je podmínkou pro vydání povolení k užívání stavby.
- THHK bude přizvána k jednání v průběhu zpracování realizační projektové dokumentace pro
upřesnění případných kontaktů se zařízením THHK.
26. Podmínka se vypouští
27. Dodržet podmínky vyjádření společnosti UPC Česká republika, s. r. o. (dále jen „UPC“),
Závišova 5, 140 00 Praha 4, ze dne 4. 5. 2018, zn. E006541/18:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost
UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany vedení veřejné komunikační sítě (dále jen
„VVKS“), případné k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora

Č.j. MUHC-SU/18598/2018/VA

-

-

-

-

str. 53

označenou žádost, je v kolizi s VVKS, anebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS a v rámci
realizace záměru bude nutná manipulace, úprava, přeložení VVKS, případně dojde ke změně
povrchu terénu. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS při manipulaci, úpravě,
přeložení VVKS, případně dojde-li ke změně povrchu terénu, musí být podána na UPC nejpozději
však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, a to prostřednictvím pověřené
osoby společnosti InfoTel, uvedené ve vyjádření (dále jen „POS“).
Stavebník, který vyvolal překládku VVKS, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, povinen uhradit
společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na
úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové
dokumentace a rozpočtu své stavby.
Pro účely přeložení VVKS dle předchozího bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických
komunikací" a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v dostatečném
časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na
příslušném stavebním úřadě). Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení
komunikační sítě VVKS přímo na místě stavby, vytýčení proti objednávce provede společnost:
InfoTel, spol. s r. o., konktrétně pracovník uvedený ve Vyjádření
S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny jejího prostorového umístění provedené
bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytýčení sítí výškové a prostorové umístění VVKS UPC
sondami.
Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC,
které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření:
Obecná ustanovení
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností,
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně
srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními
předpisy.
• Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního
vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší
opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
• Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,
založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou
porušením jeho povinnosti.
• V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření,
musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření,
které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.
Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS
• Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená
osoba společnosti InfoTel, spol. s r.o.), a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10
pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k
němuž se vztahují tyto podmínky.
• Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti
provádět.
• Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
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PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit
proti prověšení, poškození a odcizení.
• Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení
stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či
hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po
projednání a schválení dalšího postupu.
• Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník nebo
jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn
provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící
zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení
bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou),
cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí
proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen
projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků,
parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným
zařízením VVKS.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS
neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
• Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti
na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než
1 m od NVVKS.
• Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je
stavebník, nebo jím pověřena třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí,
případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
- Práce v budovách a odstraňování budov
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v
budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u
společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.
• Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních
vedení VVKS na omítce i pod ní.
- Součinnost stavebníka při přípravě stavby
• Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba posolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení
VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
• V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené
dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.
• Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být
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prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a
podobných technologií.
28. Dodržet podmínky vyjádření společnosti UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, 140 00 Praha
4, ze dne 23. 9. 2014:
- zahájení prací musí být oznámeno nejméně jeden měsíc před požadovaným termínem provádění
prací
- kabely budou přeloženy bez jejich přerušení. Veškeré práce na kabelech budou prováděny pod
dozorem firmy InfoTel, spol. s r.o., pracoviště Pardubice, Havlíčkova 841 (kontaktní osoba
uvedená ve vyjádření)
- případné práce na SEK UPC Česká republika, s. r. o. budou realizovány na základě objednávky od
investora a UPC ČR, a. s. zajistí jejich provedení
- veškeré práce v blízkosti SEK UPC ČR, s. r. o. budou prováděny ručně za podmínek daných
vyjádřením č. j. E004545/13
- případné změny trasy SEK UPC ČR, s. r. o. budou geodeticky zaměřeny ve formátu dgn
29. Dodržet podmínky vyjádření Technických služeb Hradec Králové, (dále jen „TSHK“), Na Brně
362, 500 08 Hradec Králové ze dne 26. 4. 2018, zn. TSHK/624/E/18 - příspěvková organizace
pověřená správou majetku města Hradec Králové:
Středisko místních komunikací
- V případě předání do majetku města a správy budou dodrženy standardy města Hradec Králové, a
to zejména napojení dešťových vpustí do splaškové kanalizace. Zasakovací galerie nebudou
přebrány do majetku města a správy TSHK.
- Pojízdné chodníky budou s pojízdností nad 3, 5 t a čistou průjezdnou šířkou min. 2 m. tj. bez
dalších překážek např. sloupy veřejného osvětlení, dopravní značky atd.
- V místě sjezdů není přípustné narušení odtokových poměrů výše uvedené komunikace a ke svedení
povrchových vod na silniční těleso. Sjezd u komunikace bude mít bezprašnou úpravu (beton, asfalt,
betonovou dlažbu apod.).
- Pro zalití styčných spár bude použita pružná plastická hmota tak, že bude položena do předem
vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou.
- Bude provedena kompletní výměna starých uličních vpustí vč. šachet a napojení za nové.
- V nejvyšší možné míře budou použity podobrubníkové uliční vpusti, pokud nebude tento typ,
budou použity uliční vpusti o rozměrech 50x50 třídy D s pevným betonovým dnem.
- Uliční vpusti budou napojeny do revizních šachet z důvodu údržby.
- Veškeré stávající stavební materiály musí být nabídnuty TSHK, a to především:
• uliční vpusti
• dopravní značky
• odfrézovaný mat., betonová dlažba apod.
Předem domluvený materiál bude dovezen do skladů TSHK na letišti v HK.
- Dopravní značky musí splňovat tyto podmínky:
• značky pozinkované s lisovaným ohybem
• reflexní tř. 1, 7 - letá certifikovaná fólie
Středisko veřejného osvětlení a dopravní signalizace:
- Před zahájením zemních prací, je nutné kabelové vytyčení VO, SDS. Odkopání překládaných
kabelů, musí být prováděno ručně. Všechno kabelové vedení, musí být uloženo do chrániček. V
případě stavebních úprav SDS musí být upraven signální plán včetně vizualizace dopravní ústředny
v areálu TS a PČR. V rámci stavebních úprav požadujeme nové kabelové vedení. V případě
stavebních úprav, nesmí být narušeno veřejné osvětleni v dané lokalitě.
Správa městské zeleně
- Hrana hloubených výkopů není přípustná blíže než 2,5 m od paty kmene stávajících stromů
- Hloubený výkop v kořenové zóně dřevin bude proveden ručně. V průběhu výkopů nebudou
přerušeny kořeny s průměrem větším 2 cm ani nebudou tyto poškozeny. Pokud dojde k jejich
přetnutí, budou rány zahlazeny a ošetřeny prostředky na ošetření ran.
- Projekt musí odpovídat těmto normám:
• ČSN83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině. Práce s půdou.
• ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba
U dřevin bude před jejich výsadbou proveden komparativní (srovnávací) řez.
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ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládáni.
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby
stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých
materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
• ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o
vegetační plochy.
• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích:
Dřeviny, u kterých by mělo dojít (dojde) v rámci stavby k zásahu do kořenové zóny (výstavbou
chodníku, silnice, apod.) a k výrazné redukci kořenového systému, budou v projektu navrženy k
odstranění a předložena žádost o povolení ke kácení dřevin, vč. veškerých náležitostí, které žádost
musí obsahovat.
Kácení dřevin musí být v souladu se zákonem 141/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
• ČSN 4690202-1 FLL - Výpěstky dřevin.
• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 - vegetační
úpravy (TKP), Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy
uvedené v TKP a ZTKP jako závazné.
- V dalším stupni řízení budou předloženy k odsouhlasení vegetační úpravy SO 810 ŘSD a SO 811
město HK.
Středisko čištění města
- Nové nebo rekonstruované chodníky, cyklostezky nebo jiné veřejně přístupné plochy, které budou
předány do správy TSHK, musí splňovat z důvodu správy a údržby tyto zásady:
• Světlou průjezdnou šířku chodníku nebo sdružených pásů min. 2 m bez dalších překážek. Za
překážku považujeme vše, co brání plynulému průjezdu vozidla údržby (např. sloupy VO,
dálková návěst, el. rozvaděče, OZ, zastávky MHD, lavičky, hydranty, schodiště, anglické
dvorky a sklepní okna, stojany na kola včetně zaparkovaných kol, stromy nebo větve atd.)
• Světlou podjezdovou výšku min. 2,5 m v celém profitu chodníku včetně podchodů (z
předložené dokumentace není jasné, jak je řešeno osvětlení podchodu
• Zatížení - chodníky a sdružené pásy řešit v souladu s TP 170, únosnost navržených chodníků
musí být min. 2 250 kg /na 1 nápravu s jednomontáží, návrhové období minimálně 25 let, v
zimním období možnost pojezdu vozidly údržby 2-3x denně.
• U komunikací IV. třídy (chodníky, cyklostezky) přizpůsobit vlečné křivky v místech křížení
(nebo napojení na vozovku) průjezdu vozidel údržby o délce min. 6,3 m
• Veškeré ukončení chodníků, cyklostezek, sjezdů a nájezdů na vozovku požadujeme jako
bezbariérové v celé šíři profitu chodníku (výška obruby max. 20 mm) s možnosti najetí/vyjetí
techniky
• Povrch všech komunikací a schodišť musí být navržen a proveden odolný vůči mechanické
údržbě - kartáče zametacích vozů, rasantovací kartáč, sací agregáty. Dále musí být odolný
střídavému působení mrazu a rozmrazováni s použitím rozmrazovacích prostředků (např.
rozmrazovací soli nebo inertní posyp směs písku se solí v poměru 10 dílů písku a 1 díl
chloridu sodného). Návod na údržbu nesmí být v rozporu s těmito požadavky nebo nesmí být
omezena záruční doba. Především u terénního schodiště do podchodu je tato odolnost nutná!
• Chodníky nebo sdružené pásy chodník/cyklostezka ohraničit oproti zeleni betonovými
záhonovými obrubníky s převýšením 60 mm. V rovinatých místech, kde je předpoklad, že
dojde k vsakování dešťové vody do travnaté plochy, může být obrubník na nižší straně
příčného sklonu zapuštěn do úrovně okolní plochy.
• Podzemní objekty ve zpevněných plochách konstruovat jako pojezdové technikou o celkové
hmotnosti min. 4 tuny. V tomto ohledu je nutné správně nadimenzovat příčné odvodňovací
žlaby u podchodů s možností pravidelného čištění těchto žlabů.
- Při řešení odvodnění chodníků a cyklostezek v nejnižších místech (hlavně pod úrovní stokové sítě)
je nutné brát ohled na možnost prosakování spodní vody (pravděpodobně i povrchové nebo tající
sníh) a následnému zamrzání odvodňovacích žlabů nebo potrubí v zimním období. Tento jev je
pravidelně evidován v podchodě u Kauflandu v Pilnáčkově ulici v HK, kde se vytváří vrstva ledu i
20 cm silná! Dle průvodní zprávy budou nové podchody při úrovni velkých vod zaplavovány.
V ulici Rašínova v podchodu u Metuje dochází při nadměrných dešťových srážkách k zatopení
podchodu do výše 1-1,5 metru včetně obsahu kanalizační sítě. Je velké riziko, že tyto podchody
•
•
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budou při přívalových srážkách zaplavovány také. Vzhledem k vysoké frekvenci pěších i cyklistů
se může jednat o kritický problém!
- Po dobu výstavby zodpovídá za čistotu příjezdových a výjezdových komunikací ke staveništi,
zařízení staveniště a deponiím zhotovitel. Veškerá stavební technika musí být před výjezdem na
městskou komunikaci zkontrolována z hlediska znečištění a okamžitě očištěna. Veškeré případné
znečištění způsobené stavební technikou musí být bez průtahů odstraněno a komunikace musí být
uvedena do původního stavu. Požadujeme uvést kontaktní osobu, se kterou budou konzultovány
případné stížnosti a možnosti nápravy.
- V zimním období požadujeme zajistit zimní údržbu provizorních průchodů pro pěší a cyklisty
staveništěm v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích a Nařízením města o provádění
zimní údržby a Plánem zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města HK
(budou-li průchody zřízeny).
Vodohospodář a středisko městského mobiliáře
- V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení bude tato
skutečnost oznámena pověřenému pracovníkovi a je nepřípustné jakékoli její poškození.
30. Dodržet podmínky vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, odboru
informačních a komunikačních technologii, Ulrichovo nám 810, 501 01 Hradec Králové ze dne 23.
4. 2018, zn. KRPH-32357-28/ČJ-2018-0500IT:
- před zahájením prací bude vytýčen sdělovací kabel, vytýčení zajistí zhotovitel stavby na své
náklady (§ 153 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).
- při samotné realizaci je třeba dodržet ustanovení příslušných ČSN, ČN, technických předpisů a
technologických postupů
- v případě nesrovnalostí v uložení kabelů nebo při jejich poškození oznámit tuto skutečnost
neprodleně správci kabelů.
31. Dodržet podmínky stanoviska společnosti GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
ze dne 10. 5. 2018, zn. 5001720000:
- Stavbou "I/31 Hradec Králové - Křižovatka Mileta - změna DÚR" dojde k narušení ochranného
pásma níže uvedeného plynárenského zařízení (dále jen „PZ“). Stavbu lze umístit za předpokladu
provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění, sděluje GridServices, s. r. o. předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle §
70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.
SO 510
- Popis stávajícího PZ:
• Umístění: Hradec Králové, ul. Sokolská, Hradecká
• ID PZ: 1054000, 184405836, 1038923, 183401060, 1037290
• Typ PZ: STL plynovod OC DN 300, OC DN 100, PE dn 110, PE dn 225
- Základní technické údaje navržené přeložky PZ:
• Typ PZ: STL plynovod PE 100 dn 315-120 m, PE 100 dn 225-60 m, PE 100 dr
• Předpokládaná délka přeložky: 208 m
• Další důležité údaje:
přerušení toku plynu do rušeného potrubí bude provedeno stoplováním
náhradní zásobování (průtok plynu) bude zajištěno obtokem (bypassem)
propojovací práce budou naplánovány mimo topné období
SO 511
- Popis stávajícího PZ:
• Umístění: Hradec Králové, ul. Hradecká
• ID PZ: 1010964
• Typ PZ: STL plynovod PE dn 225
- Základní technické údaje navržené přeložky PZ:
• Typ PZ: STL plynovod PE 100 dn 225 60+40 m, ochr. trubka PE dn 400-8 m
• Předpokládaná délka přeložky: 100 m
• Další důležité údaje:
přerušení toku plynu do rušeného potrubí bude provedeno stoplováním
náhradní zásobování (průtok plynu) bude zajištěno obtokem (bypassem)
propojovací práce budou naplánovány mimo topné období
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SO 512
- Popis stávajícího PZ:
• Umístění: Hradec Králové, třída E. Beneše
• ID PZ: 1011093,1011097,
• Typ PZ: STL plynovod OC DN 80, PE dn 40
- Základní technické údaje navržené přeložky PZ:
• Typ PZ: STL plynovod PE 100 dn 90-89 m, ochr. trubka PE dn 160-12,5 + 12,5 m
Předpokládaná délka přeložky: 89 m
• Další důležité údaje:
přerušení toku plynu do rušeného potrubí bude provedeno stoplováním v rámci odstavení SO
513
během propojovacích prací bude přerušena dodávka plynu do slepé větve přípojky momentálně bez odběru plynu.
realizačně bude přeložka přípojky provedena současně s přeložkou STL plynovodu dn 225 u
ZZS KHK (SO 513)
SO 513
- Popis stávajícího PZ:
• Umístění: Hradec Králové, třída E. Beneše
• ID PZ: 1010964,1011091,
• Typ PZ: STL plynovod PE dn 225, OC DN 200
- Základní technické údaje navržené přeložky PZ:
• Typ PZ: STL plynovod PE 100 dn 225-113 m, ochr. trubka PE dn 400-20 m
• Předpokládaná délka přeložky: 113 m
• Další důležité údaje:
přerušení toku plynu do rušeného potrubí bude provedeno stoplováním
náhradní zásobování průtok plynu) bude zajištěno obtokem (bypassem)
propojovací práce budou naplánovány mimo topné období
Další podmínky předpokládané přeložky PZ
- Bude dodržen metodický postup přípravy a zřizování (výstavby) přeložky PZ při výstavbě a
stavebních úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic
a dálnic ČR, uzavřený mezi GasNet, s. r. o. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace
- Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon číslo
360/1992 Sb. - § 5 odstavec 3 písm. e) pro VTL PZ, § 5 odst. 3 písm. e) nebo h) pro STL/NTL PZ).
- Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými
ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické
požadavky provozovatele distribuční soustavy jsou na: http://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/.
- Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona bude
předána k odsouhlasení minimálně ve 2 vyhotoveních. Jedno vyhotovení dokumentace pro účely
povolení stavby (nebo realizační PD) zůstane pro potřeby PDS.
- Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s. r.
o. v digitální podobě je na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
ze dne 3. 5. 2018, zn. 5001704313:
- V zájmovém území stavby se nachází tato PZ: STL plynovod OC DN 300, DN 200, DN 150, DN
100, DN 80, PE d 225, d 160, d 110, dn 50, přípojky plynu.
- V zájmovém území se nacházejí i nefunkční plynovody OC DN 200, které jsou odstaveny od
provozované části plynovodní sítě, a proto je nelze vytýčit dle předepsaného postupu.
- Při provádění prací v tomto prostoru bude dbáno zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém
poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce
musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni.
- Navržené přeložky plynu byly odsouhlaseny stanoviskem č. 5001321902 ze dne 6. 6. 2016. Na
základě předložené situace byl předán informační zákres.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
PZ. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a
výšková úprava terénu.
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- Při křížení a souběhu inženýrských sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od
plynovodu dle ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Stavební objekty musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti
1 m od okraje plynovodu.
- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně budou chráněny plynovodní přípojky a
plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely,
popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Bude zachováno stávající krytí plynovodů a přípojek.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální
vzdálenosti 1 m. Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze
dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové nivelitě nedostatečné krytí menší jak 1 m v
pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto PZ. Tyto
práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka PZ na
náklady investora.
- Při vysazováni stromů a okrasných dřevin bude od stávajícího plynárenského zařízení dodržena
vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a
přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.)
přímo nad potrubím. Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha
plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. V
ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- PZ a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku,
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem
dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
• Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu PZ a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní
úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost
a spolehlivost PZ a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
• Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle §
68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez předchozího souhlasu
Grid Services, s. r. o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
• Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ a
plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
je na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení
trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ a plynovodních přípojek je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ a
plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení PZ
a plynovodních přípojek se považuje za zahájení stavební činnosti.
• Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
• Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ a
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
• Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
• Odkryté PZ a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeny proti jejich poškození.
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V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení PZ a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ nebo plynovodních
přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti, kontrola PZ a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná
provozní oblast (formulář a kontakt na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická
linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ a plynovodní přípojky
zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na
základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit
průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby nebo
provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami
PZ a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým
pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s
ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky PZ a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou
dobu trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo PZ a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení PZ a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes PZ a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu PZ.

32. Dodržet podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany, Agentura hospodaření s
nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice, (dále jen „MO“) Teplého 1899,
530 02 Pardubice, ze dne 25. 6. 2018 zn. 1743/69036/2018-1150-OÚZ-PCE:
- Po dobu realizace akce bude zachována průjezdnost silnice I/31 v celém profilu. Pokud bude
zachování průjezdnosti nemožné, souhlasí MO s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho
minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- V případě úplné uzavírky silnice požaduje MO zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
• únosnost objektů – min 70 t
• směrové poloměry oblouků – 20 – 30 m
• podjezdná výška 4,5 m
• šířka vozovky – 7 m
- Při uzavírce silnice I/31 požaduje MO tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské
dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 50001 Hradec Králové (tel. č. 973 251 519) min. 3
týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
- Budou dodrženy podmínky ochrany kabelu uvedené v závazném stanovisku sp.zn. 37055/2014644-OÚZ-PCE ze dne 14. 11. 2014:
• Přeložky budou provedeny v souladu s platnými technickými a prostorovými normami.
• Pro přeložky budou použity stejné typy a konstrukce kabelů jako stávající vedení. Pro
napojení kabelů budou použity odpovídající spojky (např. pro kabel s olověným pláštěm
budou použity olověné spojky apod.) dle specifikace správce vedení.
• V místě křížení vedení komunikacemi budou kabely osazeny chráničkami. V souběhu
• budou uloženy rezervní chráničky.
• Vlivem přeložek nesmí dojít k zhoršení provozních parametrů kabelů.
• Přepojení proběhne v době sníženého provozu (noc/víkend), a to pár po páru.
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Přepojení provede podnikatel v elektronických komunikacích, jež je držitelem oprávnění k
takové činnosti a má v daném roce uzavřenu smlouvu na servis a opravy se správcem
dotčeného telekomunikačního vedení AČR.
Přepojení proběhne dle harmonogramu, který dodavatelský podnik nebo investor předem
dohodne se správcem vedení (s pracovníkem VÚ 3255 Pardubice, uvedeným v závazném
stanovisku).
Začátek a konec překládaných úseků, lomové body průběhu vedení, přímé i dělící spojky a
začátek a konec chrániček stavebník označí markerem fy 3M typu BALL MARKER 1421XR/ID v barvě oranžové (telekomunikace).
Před zahájením a po ukončení přeložek bude provedeno zkrácené měření. Výsledek měření
bude zachycen v zápise, jehož jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý
správce vedení.
Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemních vedení
o provedení kontroly. Výsledek kontroly bude zachycen v zápise, jehož jeden výtisk dostane
dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemních vedení. Součástí zápisu bude i
fotodokumentace v tištěné a digitální formě.
Po provedení přeložek zajistí investor dokumentaci skutečného provedení, a to přednostně
opravou listů knihy plánů překládaných vedení, a předá ji správci vedení ve třech výtiscích.
Dokumentaci skutečného provedení přeložky zpracuje investor dle následujících pokynů:
a. Do mapy v měřítku 1:10 000 zakreslit orientační průběh vedení. Podrobný zákres
průběhu dle zaměřených bodů provést v návaznosti na okolní polohopis v katastrální
mapě v měřítku 1:1000, souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv, 3. třída
přesnosti mapování, účelový klad listů (náležitosti dle ČSN 013410-11) bez stabilizace
bod.
b. Provést zaměření okolí tras kabelů (uliční pruh ve městě, 20 metrů mimo město na obě
strany) a jednoznačně identifikovat linie a objekty, schody, krajnice vozovek, obrubníky
chodníků, ploty, ohradní zdi, mosty, vjezdy, osy železničních kolejí, vodní toky a plochy,
zpevněné povrch apod.
c. Zákres doplnit okótováním trasy v relaci k objektům uvedeným v bodě b.
d. Po trase průběhu vedení vyznačit zaměřené body s očíslováním dle seznamu bodů v
textové části dokumentace.
Obsah textové části dokumentace
e. Na titulním listu uvést vedením propojované body, typ vedení, charakter a konstrukci
f. Zpracovat seznam katastrálních území a parcel průběhem vedení dotčených.
g. Zpracovat seznam souřadnic zaměřených bodů s vyznačením spojek, děliček, záloh,
doplňků, pupinačních bodů, kabelových označníků, chrániček a markerů.
h. Souřadnice v seznamu dle bodu g. uvést v geodetických referenčních systémech S-JTSK
a WGS84
Obsah digitální části dokumentace
i. Digitální mapa obsahující zákres trasy přeložky včetně objektů dle bodu g. textové části
dokumentace (ve formátu dgn).
j. Katastrální mapa okolí přeložky (ve formátu dgn).
k. Polohopis nejbližšího okolí přeložky (ve formátu dgn).
l. Okótování trasy přeložky na přilehlou situaci (ve formátu dgn).
m. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu dgn).
n. Místopisy bodového pole (ve formátu dgn).
o. o. Přehled bodového pole (ve formátu dgn).
p. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu xls).
q. Seznam souřadnic bodového pole (ve formátu xls).
r. Seznam katastrálních území a parcel dotčených průběhy vedení (ve formátu xls).
s. Digitální verze textové části dokumentace (ve formátu pdf).
t. Digitální část dokumentace bude předána na datovém nosiči CD-R.
u. Data ve formátu DGN budou ve verzi 7.
Veškeré náklady související s přeložkami vedení hradí investor akce.
Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat si minimálně 14 dní předem vytýčení vedení
jejich provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor MACHÁČEK č. tel. 602 226 257).
Provozovatel vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k
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vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k
vytyčování v terénu žadatel.
• Dokumenty vyhotovené dle výše uvedených požadavků zašle stavebník nejpozději do 7 dnů
od ukončení přeložky správci vedení na adresu: VÚ 3255 Praha, Pracoviště ochrany telekomunikačních zařízení a sítí, Vítězné náměstí 5, 161 05 Praha 6 - Dejvice
• Z hlediska ochrany vojenských telekomunikačních zařízení a sítí souhlasí MO s navrhovaným
zněním DÚR za předpokladu, že bude akceptovat výše uvedené podmínky.
• Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady v
listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v
rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v
souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení, jsou určeny výhradně pro účel, pro
který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné
stavby, nebudou použity jako podklady pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné
akce a v žádném případě nebudou poskytnuty další osobě.
- Bude dodržena smlouva o zajištění přeložky podzemního vedení ČR MO a úhradě souvisejících
nákladů ze dne 12. 5. 2016.
33. Dodržet podmínky závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10 ze dne 3. 2. 2015, č. j. 1829/550/14-Mor:
- Dodržení charakteru a rozsahu záměru, podle souhlasného stanoviska Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje (dále jen „krajský úřad") č. j. 19546/ZP/2006-Pa ze dne 31. 10. 2006,
posouzeného v procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon EIA"), včetně stanovených podmínek.
- V rámci výstavby záměru budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti.
- Opatření k omezení prašnosti budou zařazena do provozních předpisu
34. Dodržet podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství ze dne 13. 6. 2016, zn. KUKHK-20462/DS/2016:
- V době uvedení do trvalého provozu nové křižovatky silnice III/29810 (ul. Zborovská) a nového
prodloužení ulice E. Beneše bude zároveň uvedena do provozu komunikace napojující Fakultní
nemocnici Hradec Králové z této křižovatky. Stávající napojení Fakultní nemocnice ze silnice
III/29810 bude zrušeno.
- V době uvedení do trvalého provozu nové křižovatky silnice III/29810 (ul. Zborovská) a nového
prodloužení ulice E. Beneše bude zároveň umožněn příjezd/výjezd do/z polyfunkčního objektu na
třídu E. Beneše oběma směry.
35. Dodržet podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého
kraje, územního odboru Hradec Králové, dopravního inspektorátu, Mrštíkova 541, 500 09
Hradec Králové, ze dne 29. 5. 2015, č. j. KRPH-109-111/ČJ-2015-050206:
- V dalším stupni PD budou jednoznačně definována veškerá dopravní opatření speciálně určena pro
nemotoristickou dopravu (vedení pěší a cyklistické dopravy - nové komunikace, propojení na
stávající komunikace, úprava stávajících komunikací atd.), přičemž navržená opatření budou v
souladu se stávající legislativou. Jedná se tak o určení způsobu vedení pěší a cyklistické dopravy
(např. smíšené stezky, stezky s odděleným provozem, jednosměrný či obousměrný pohyb cyklistů
atd.), zejména ve vazbě na mimoúrovňové a úrovňové převedení chodců i cyklistů přes křižující
komunikace, tj. je nutné zajistit, že chodci budou bezpečně převedeni pomocí podchodů či
přechodů pro chodce a cyklisté převedeni pomocí podjezdů či přejezdů pro cyklisty.
- V dalších stupních PO je třeba řešit určitou formu koordinace SSZ křižovatky Zborovská x
Hradecká (prodloužení tř. E. Beneše) a SSZ křižovatky Zborovská x Sokolská.
36. Dodržet podmínky vyjádření společnosti Elektrárny Opatovice, a. s. (dále jen „EOP“), Opatovice
nad Labem, 532 13 Pardubice, ze dne 24. 10. 2014, zn. 118/14:
- Při stavbě dojde ke styku se zařízením EOP. Stavební činnost a úpravy terénu v ochranných
pásmech, které by mohly ohrozit provoz a údržbu zařízení pro výrobu a rozvod tepla, je možno
provádět pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného držitele autorizace, který odpovídá
za provoz těchto zařízení (Zákon č. 458/2000 Sb., § 87, odst. 1 - 5).
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné ve smyslu Vyhlášky
601/2006 Sb., § 18, odst. 1, provést geodetické vytýčeni trasy.
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- Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních sítí a práce tyto sítě křižující je nutno provádět
výhradně ručně. V případě poškození zajistí provozovatel opravu na náklady viníka.
- Každé poškození uvedeného zařízení je nutné ihned nahlásit zástupci EOP, který toto vyjádření
vydal.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zjisti
provedením kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného
zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-Ii dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, případně
úpravy terénu prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení podle zákona č. 485/2000
Sb., § 87 odst. 4, považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízeni v rozporu s
těmito právními předpisy.
- EOP souhlasí s navrženým řešením dle předložené PD pro ÚR. Přístup k rozvodnému tepelnému
zařízení EOP musí být zachován.
37. Dodržet podmínky souhlasu stanoviska Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská
1589/1, 160 00 Praha ze dne 13. 6. 2014, zn. 1090/2014, jehož platnost byla prodloužena stanoviskem
ze dne 9. 5. 2018, zn. 00729/2018:
- na dobu realizace stavby bude uzavřena s realizátorem stavby nájemní smlouva na stavbou
dotčenou část pozemku;
- část pozemku dotčená stavbou, mimo vlastní nově vybudovanou asfaltovou vozovku SO 118, bude
po dokončení stavby uvedena do původního stavu;
- provoz na parkovací ploše na pozemku, která tvoří spojnici mezi objektem SO 118 (ulice 17.
listopadu) a ulicí Akademika Heyrovského, se bude řídit po dokončení stavby zásadami a
podmínkami, stanovenými vlastníkem pozemku, po dobu vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit Armádní Servisní, příspěvkové organizace, zde nebude zřízena veřejná průjezdní
komunikace.
38. Dodržet podmínky vyjádření Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „FNHK“), Sokolská
581, 500 05 Hradec Králové ze dne 19. 6. 2014, zn. 1165/INV/2014:
- Po celou dobu stavby je nutné zachovat příjezdovou komunikaci od křižovatky Mileta do hlavní
vrátnice fakultní nemocnice stále tak, aby vždy byl volný alespoň jeden jízdní pruh na vjezd a
jeden jízdní pruh na výjezd vozidel.
- K SO 456.2 Přeložka optického kabelu Fakultní nemocnice HK: FNHK souhlasí. Dobu odstávky
požaduje minimalizovat a realizovat mimo běžnou pracovní dobu.
39. Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje na 5 let od nabytí právní moci.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6-Dejvice
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
UPC Česká republika, s.r.o., divize Východní Čechy, Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové 3
Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1-Staré Město
Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova
221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
OMV Česká republika, s.r.o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4-Nusle
ELLA-CS, s.r.o., Milady Horákové 504/45, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, 140 00 Praha 4-Michle
ZVU Hradec Králové, státní podnik v „likvidaci“, Pražská třída 322/4, 500 04 Hradec Králové,
zastoupený opatrovníkem: ZVU Hradec Králové, a. s., Pražská třída 322/4, 500 04 Hradec Králové
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Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, Hradecká 1231/11b, 500
03 Hradec Králové 3
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové,
500 12 Hradec Králové 12
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 12 Hradec Králové 12
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
České Radiokomunikace, a.s., oddělení Ochrany sítí, Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00
Praha 69
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec
Králové 6
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií,
Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové 3
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Katastrální území Hradec Králové
- st. parc. č. 925, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1404/1, 1404/2, 1407, 1586, 1587,
1697, 1702, 1726, 1785, 1790, 1791, 1799, 1821, 1854, 1892, 1902/1, 1943
- poz. parc. č. 191/35, 191/42, 191/55, 194/56, 191/57, 200/4, 200/6, 200/7, 200/13, 200/14, 200/24,
201/5, 201/11, 201/41, 202/5, 202/6, 202/7, 202/9, 202/18, 202/21, 207/15, 207/16, 207/17, 207/18,
207/37, 207/38, 208/2, 268, 1302/2, 1378
Katastrální území Nový Hradec Králové
- st. parc. č. 2959, 2961/3, 2962, 2963/1, 3307, 3308, 3309/1, 3309/2, 3310/2, 3310/4, 3311/2, 3312/1,
3313/4, 3314/1, 3579
- poz. parc. č. 606/1, 606/2, 606/61, 609/2, 609/4, 611/10, 611/12, 611/39, 611/42, 611/43, 613/10,
613/14, 613/35, 639/65, 725/1, 725/14, 725/16, 725/17, 725/120, 725/174, 725/177, 725/178, 725/187,
725/198, 725/202, 725/210, 725/252, 737/4, 1285/9, 1287/13, 1288/7, 1314, 1384/2
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
- Hradec Králové č. p. 1171, 1172, 1177, 1178, 1202, 1203, 1207, 1212, 1219, 1227, 1231
- Nový Hradec Králové č. p. 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565,
1687, 1688, 1689
Odůvodnění:
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, vydal dne 19. 10. 2007 pod spis. zn.
109740/06/HA/MA územní rozhodnutí č. 4393 o umístění stavby "Křižovatka Mileta" na pozemcích:
- st. parc. č. 1582 v katastrálním území Hradec Králové,
- poz. parc. č. 191/1, 191/2, 191/3, 191/33, 191/34, 191/45, 193/1, 193/12, 193/13, 200/2, 200/5, 200/8,
200/9, 200/23, 201/8, 201/12, 201/26, 201/27, 201/37, 201/48, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 202/10,
202/17, 202/19, 202/22, 202/68, 202/69, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10,
207/34, 207/38, 207/52, 208/1, 265/1, 265/2, 265/20, 265/21, 265/22, 265/32, 265/33, 1302/1,
1302/11, 1303/1, 1304/7, 1304/96, 1304/97, 1304/98, 1304/99, 1304/109, 1304/113, 1304/117,
1304/118, 1370 v katastrálním území Hradec Králové,
- st. parc. č. 535/1, 1113, 2685 v katastrálním území Nový Hradec Králové,
- poz. parc. č. 606/5, 606/54, 611/19, 611/34, 611/36, 611/37, 639/61, 639/62, 639/63, 639/64, 639/68,
725/4, 725/110, 725/111, 725/112, 725/121, 725/130, 725/133, 725/173, 725/179, 725/201, 725/213,
725/218, 725/261, 725/262, 737/1, 737/3, 1286/1, 1286/2, 1287/1, 1287/2, 1287/3, 1287/4, 1287/10,
1287/11, 1288/1, 1288/2, 1288/3, 1316/7, 1316/8, 1316/9, 1384/1 v katastrálním území Nový Hradec
Králové.
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Dále dne 23. 2. 2015 vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, územní
rozhodnutí č. 4393/2, kterým byla prodloužena platnost původního rozhodnutí č. 4393 do 27. 3. 2020.
Ředitelství silnic a dálnic, IČO 65993390, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové, zastoupené společností Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505, 460 07 Liberec (dále
jen "žadatel") podalo dne 15. 6. 2015 žádost o vydání změny výše uvedeného územního rozhodnutí č.
4393, která spočívá v úpravě křižovatek kruhových na křižovatky stykové a s tím souvisejících úpravách
stavby.
Dne 29. 8. 2016 vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, územní rozhodnutí č. 4393/4,
kterým bylo územní rozhodnutí č. 4393 částečně změněno ve smyslu žádosti žadatele.
Proti změnovému územnímu rozhodnutí č. 4393/4 podal dne 15. 9. 2016 spolek Kruh pro občanskou
společnost, z. s., se sídlem Jižní 795/7, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 26525071, odvolání ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Dne 9. 1. 2017 Krajský úřad Královéhradeckého kraje
prostřednictvím své ředitelky sdělil Ministerstvu pro místní rozvoj podezření, že řízení o odvolání proti
vydání změnového územního rozhodnutí vykazuje znaky systémové podjatosti, kdy podle vyjádření
ředitelky Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako zaměstnavatel úředníků projevuje zájem na tom,
aby řízení dopadlo určitým způsobem, tzn., aby podané odvolání bylo zamítnuto a změna územního
rozhodnutí ve věci stavby „křižovatka Mileta“ byla potvrzena, a požádal Ministerstvo pro místní rozvoj o
posouzení systémové podjatosti ve smyslu § 14 odst. 4 správního řádu. Ministerstvo pro místní rozvoj
jako nadřízený správní orgán dne 20. 2. 2017 rozhodlo, že odvolací řízení vykazuje znaky systémové
podjatosti a podle § 131 odst. 4 správního řádu pověřilo k projednání a rozhodnutí ve věci odvolání proti
rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové č. 4393/4 Krajský úřad Libereckého kraje. Dne 10. 5. 2017
rozhodl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, o zrušení
územního rozhodnutí č. 4393/4 a o vrácení věci k novému projednání. Krajský úřad Libereckého kraje
dospěl k závěru, že ke dni vydání změnového územního rozhodnutí č. 4393/4 byla u Magistrátu města
Hradec Králové jako u stavebního úřadu nadkritická míra systémové podjatosti, v jejímž důsledku bylo
uvedené rozhodnutí nezákonné. Magistrát města Hradec Králové po vrácení spisu dospěl k závěru, že u
všech úředníků magistrátu, zařazených do stavebního úřadu, kteří působí v rámci magistrátu, je dána
nadkritická míra systémové podjatosti. Z tohoto důvodu Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební,
písemností ze dne 6. 6. 2017 o této skutečnosti vyrozuměl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který
následně předal věc k posouzení Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj
usnesením č. j. MMR-26609/2017-83/1872 ze dne 17. 7. 2017 v souladu s § 131 odst. 4 správního řádu
pověřilo Krajský úřad Libereckého kraje pověřením jiného stavebního úřadu k vedení navazujícího řízení
a k činění dalších úkonů souvisejících s umístěním stavby „Křižovatka Mileta“. Usnesením Krajského
úřadu Libereckého kraje sp. zn. OÚPSŘ 57/2017-330 usn. ze dne 2. 8. 2017 byl k projednání a rozhodnutí
ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Křižovatka Mileta“ pověřen Městský
úřad Hořice.
Předmětem územního řízení není území vojenského újezdu, Městský úřad Hořice, stavební úřad je tedy
podle § 16 odst. 1 stavebního zákona věcně příslušný k vedení územního řízení.
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta (později odbor stavební), jako místně
příslušný obecný stavební úřad, provedl před předáním spisu Městskému úřadu Hořice, stavebnímu
úřadu, v řízení následující kroky:
1) Opatřením ze dne 7. 8. 2015 informoval ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, občanská sdružení o zahájení řízení o změně
územního rozhodnutí. Dne 17. 8. 2015 se jako účastník řízení přihlásilo občanské sdružení „Světlo pro
život“, dne 19. 8. 2015 „Kruh pro občanskou společnost“.
2) Opatřením ze dne 10. 8. 2015 vyzval žadatele, aby nejpozději do 30. 12. 2015 doplnil žádost a
současně řízení usnesením přerušil. Dne 9. 10. byly požadované podklady částečně doplněny. Dne 22.
10. 2015 byly doplněny opravené části projektové dokumentace a další podklady. Dne 27. 10. 2015
byla do řízení doplněna studie koncepce zeleně. Dne 1. 12. 2015 byly doplněny další podklady
rozhodnutí, zároveň bylo požádáno o prodloužení lhůty k doložení dokladů. Magistrát města Hradce
Králové, odbor hlavního architekta, usnesením ze dne 15. 12. 2015 prodloužil lhůtu do 30. 6. 2016.
3) Usnesením ze dne 12. 8. 2015 ustanovil opatrovníka účastníkovi řízení - společnosti ČR - ZVU
Hradec Králové, státnímu podniku „v likvidaci“, a to společnost ZVU, a. s.
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4) Po doplnění podkladů dne 12. 5. 2016 oznámil opatřením ze dne 26. 5. 2016 zahájení územního řízení
o změně územního rozhodnutí č. 4393 s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastnící řízení své námitky do 15 dnů od doručení oznámení. Současně postupem dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EIA“)
zveřejnil:
- žádost o vydání územního rozhodnutí
- předmět rozhodnutí
- údaje, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivu na životní
prostředí
- poučení veřejnosti, kdy a jak může uplatňovat námitky v územním řízení
- seznam stanovisek a vyjádření dotčených orgánů k navazujícímu řízení
V oznámení o zahájení územního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4
odst. 4 a námitky účastníků územního řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Dále poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které
zakládají jejich postavení jako účastníka řízeni a důvody podání námitek. K námitkám, které
překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Oznámení o zahájení
územního řízení bylo na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové vyvěšeno dne 31. 5. 2016 a
sejmuto dne 1. 7. 2016. Současně bylo oznámení o zahájení územního řízení zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
5) Dne 20. 7. 2016 sdělil účastníkům řízení, že ve lhůtě 7 dnů od obdržení sdělení se mohou vyjádřit k
podkladům rozhodnutí a poté rozhodne ve věci. Sdělení bylo na úřední desce Magistrátu města Hradec
Králové vyvěšeno dne 20. 7. 2016 a sejmuto dne 5. 8. 2016. Současně bylo sdělení zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
6) Dne 29. 8. 2016 vydal územní rozhodnutí č. 4393/4, kterým bylo územní rozhodnutí č. 4393 částečně
změněno. Proti tomuto rozhodnutí bylo dne 16. 9. 2016 podáno jedním z účastníků řízení odvolání, na
jeho základě byl spis předán místně a věcně příslušnému odvolacímu orgánu - Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Postupem, popsaným
v úvodu tohoto odůvodnění, bylo územní rozhodnutí č. 4393/4 zrušeno a vedením řízení byl pověřen
Městský úřad Hořice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“).
Stavební úřad žádost přezkoumal jak po formální, tak i obsahové stránce. Dle § 92 odst. 2 stavebního
zákona stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí (a obdobně i žádost o změnu územního
rozhodnutí, viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 73/2011) zamítne, není-li
záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v ustanovení § 90 stavebního zákona, nebo jestliže by
umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními
právními předpisy. Stavební úřad předmětnou žádost přezkoumal, pokud jde o požadavky ustanovení § 90
stavebního zákona, a žádnou skutečnost, která by zakládala zamítnutí předmětné žádosti, neidentifikoval,
a tedy ani neshledal důvod pro zamítnutí žádosti.
Krajský úřad Libereckého kraje ve svém rozhodnutí sp. zn. OÚPSŘ 57/2017-330-rozh. ze dne 10. 5. 2017
o zrušení změnového územního rozhodnutí č. 4393/4 mimo jiné stanovil, že prvostupňový stavební úřad
se musí vypořádat s předběžnou otázkou, zda předmětná žádost o změnu územního rozhodnutí není po
obsahové stránce mimo rámec institutu změny územního rozhodnutí dle § 94 stavebního zákona. Dle
úvah Krajského úřadu Libereckého kraje jako odvolacího orgánu má změna územního rozhodnutí dle
ustanovení § 94 stavebního zákona být z povahy věci obsahově jen (částečnou) změnou v řešení umístění
stavby, u které je logické a obsahově smysluplné a dále i rozumově přijatelné její projednání v rámci
ustanovení § 94 stavebního zákona.
Při posouzení charakteru žádosti dle pokynu odvolacího orgánu vycházel stavební úřad především z
jazykového výkladu § 94 odst. 1 stavebního zákona, dle kterého platí, že územní rozhodnutí lze změnit na
žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní
rozhodnutí nebo podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním
rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí dle citovaného ustanovení stavební úřad projedná v
rozsahu této změny. Platnost původního územního rozhodnutí přitom není dotčena, pokud není současně
výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle § 93 odst. 3 stavebního zákona.
Pro změnu územního rozhodnutí je tedy dle stavebního zákona rozhodná existence následujících
skutečností: odůvodněná žádost oprávněného (kdy důvodem žádosti je změna územně plánovací
dokumentace nebo jiných podkladů pro územní rozhodnutí nebo podmínek v území), projednání žádosti
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oprávněného stavebním úřadem v rozsahu takové žádosti, resp. požadované změny, přičemž platnost
původního územního rozhodnutí není dotčena, pokud není současně výslovně rozhodnuto o změně jeho
platnosti. Uvedená zákonná kritéria vyplývají z jazykového výkladu citovaného ustanovení a jsou pro
rozhodovací praxi stavebního úřadu závazná. Stavební úřad neshledal ohledně § 94 stavebního zákona
žádné výkladové nejasnosti, vzhledem ke kterým by bylo potřeba použít dalších druhů výkladu.
Výčet důvodů pro změnu územního rozhodnutí uvedený v § 94 odst. 1 stavebního zákona omezuje právo
vlastníka pozemku volně nakládat se svou věcí dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Proto
je nutné vykládat výčet důvodů pro změnu územního rozhodnutí restriktivně a vymezené důvody
považovat za demonstrativní a nikoli taxativní výčet. Žadateli je tak v souladu s možností držitele
územního rozhodnutí volně nakládat se svou věcí (se svým pozemkem) umožněno požadovat provedení
změny územního rozhodnutí.
Stavební úřad se vedle posouzení předmětné žádosti z hlediska zákonných požadavků plynoucích z § 94
stavebního zákona zabýval i posouzením žádosti s ohledem na výše uvedené úvahy odvolacího orgánu. Je
nutno konstatovat, že žádná změna územního rozhodnutí není nevýznamná. Ve většině případů právě
prostřednictvím změny územního rozhodnutí dochází ke změně parametrů záměru nebo ke změně
podmínek, za nichž byl záměr do území původně umístěn. Stavební úřad shledal, že předmětná žádost
naplňuje zákonné požadavky a je způsobilá pro projednání v rámci institutu změny územního rozhodnutí
a neshledal konkrétní důvody, na základě kterých by předmětná žádost nenaplňovala zákonné podmínky
nebo nebyla způsobilá pro projednání v rámci institutu změny územního rozhodnutí.
Žádost se opírá o změnu podkladů pro územní rozhodnutí zejména v podkladech souvisejících a
vycházejících z navržené změny v projektové dokumentaci, která spočívá ve změně řešení křižovatek
kruhových na křižovatky stykové a s tím souvisejících dalších úpravách stavby, a na to navazujících změn
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů atd., a dále o změnu podmínek v dotčeném území zejména s
ohledem na navazující stavby, a to povolené, v realizaci nebo dokonce již realizované. Jedná se o Kampus
University Karlovy Hradec Králové, Univerzitu Hradec Králové a Polyfunkční centrum Mileta.
Navrhované změny přitom na původní územní rozhodnutí logicky navazují. Stavební úřad po
přezkoumání žádosti po formální i obsahové stránce proto dospěl k závěru, že posuzovaná žádost
naplňuje všechny formální i obsahové požadavky uložené § 94 stavebního zákona. K provedení změny
stavby byla vydána souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a záměr žadatele je s těmito
stanovisky a vyjádřeními v souladu.
Změna technického řešení křižovatek spočívá ve změně z křižovatek kruhových na křižovatky stykové.
Touto změnou nedojde k navýšení stávajících intenzit dopravy oproti původnímu řešení. Změnou
technického řešení křižovatek navíc nebude dotčeno jiné území než to, na kterém byl záměr plánován v
roce 2006. Změna technického řešení křižovatek tak nepředstavuje zcela zásadní změnu v koncepci
lokality a rozsahem spadá pod změnu územního rozhodnutí dle § 94 stavebního zákona.
Při hodnocení požadavku odvolacího orgánu vycházel stavební úřad dále ze skutečnosti, že na základě
měněného územního rozhodnutí, pokud jde o umístění stavby „křižovatky Mileta“, bylo vydáno
navazující pravomocné stavební povolení (viz výše). Stavební zákon výslovně neumožňuje zrušit
pravomocné územní rozhodnutí, na jehož základě již bylo vydáno navazující stavební povolení. Dle
ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona platí, že vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením
změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení, přičemž ustanovení
§ 94 a 94a stavebního zákona se použijí přiměřeně. Z uvedeného plyne, že v takovém případě je změna
stavebního povolení možná pouze na základě institutu změny územního rozhodnutí, nikoliv zrušením
původního a vydáním zcela nového územního rozhodnutí.
Stavební úřad při svém rozhodování dále vycházel ze základních zásad správního řízení, zejména z
ústavní zásady, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to
způsobem, který zákon stanoví (čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, potažmo § 2 odst. 2
správního řádu), a dále ze zásady materiální pravdy dle § 3 správního řádu, která ukládá správnímu
orgánu postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu,
který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky základních zásad správního řízení.
S ohledem na výše uvedené stavební úřad bez důvodných pochybností shledal, že žádost žadatele
naplňuje všechny formální i obsahové požadavky kladené na žádost o změnu územního rozhodnutí dle §
94 stavebního zákona. Stavební úřad došel k názoru, že charakter požadovaných změn naplňuje znaky
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institutu změny územního rozhodnutí, přičemž neidentifikoval žádný zákonný důvod pro zamítnutí
předmětné žádosti.
Stavební úřad se dále zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona pro
změnu územního rozhodnutí, a to v rozsahu projednávané změny. Předpoklad být účastníkem má dvě
podmínky - existenci vlastnického nebo jiného věcného práva jako podmínku základní. Druhou
podmínkou je, že existující právo může být přímo dotčeno. Při posuzování vlastnického nebo jiného
věcného práva stavební úřad vycházel z listin doložených stavebníkem a z dostupných údajů katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Při
posuzování existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně
možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími
předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva v
rozsahu níže uvedeného výčtu, a to:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
Ředitelství silnic a dálnic, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 28
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
OMV Česká republika, s. r. o., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, Hradecká 1231/11b, 500
03 Hradec Králové 3
ELLA - CS, s. r. o., Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62/26, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové,
500 12 Hradec Králové 12
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
PRO.MED.CS Praha a. s., Telčská 377/1, 140 00 Praha 4 - Michle
ZVU Hradec Králové, státní podnik v „likvidaci“, Pražská třída 322/4, 500 04 Hradec Králové,
zastoupený opatrovníkem: ZVU Hradec Králové, a. s., Pražská třída 322/4, 500 04 Hradec Králové
České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00 Praha 69
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2
T - Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 - Chodov, 148 00 Praha 414
UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Ovocný trh 560/5, Staré
Město, 110 00 Praha 1
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OIKT, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec
Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Královéhradecká provozní a. s., Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova
221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Elektrárny Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec
Králové 6
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská 153, 500 03 Hradec
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
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Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- st. parc. č. 925, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1404/1, 1404/2, 1407, 1586, 1587,
1697, 1702, 1726, 1785, 1790, 1791, 1799, 1821, 1854, 1892, 1902/1, 1943 v katastrálním území
Hradec Králové.
- poz. parc. č. 191/35, 191/42, 191/55, 191/56, 191/57, 200/4, 200/6, 200/7, 200/13, 200/14, 200/24,
201/5, 201/11, 201/41, 202/5, 202/6, 202/7, 202/9, 202/18, 202/21, 207/15, 207/16, 207/17, 207/18,
207/37, 207/38, 208/2, 268, 1302/2, 1378 v katastrálním území Hradec Králové.
- st. parc. č. 2959, 2962, 2961/3, 2963/1, 3307, 3308, 3309/1, 3309/2, 3310/2, 3310/4, 3311/2, 3312/1,
3313/4, 3314/1 v katastrálním území Nový Hradec Králové
- poz. parc. č. 606/1, 606/2, 606/61, 609/2, 609/4, 611/10, 611/12, 611/39, 611/42, 611/43, 613/10,
613/14, 613/35, 639/65, 725/1, 725/14, 725/16, 725/17, 725/120, 725/174, 725/177, 725/178, 725/187,
725/198, 725/202, 725/210, 725/252, 737/4, 1285/9, 1287/13, 1288/7, 1314, 1384/2, 3579 v
katastrálním území Nový Hradec Králové.
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno:
- Hradec Králové č. p. 1171, 1172, 1177, 1178, 1202, 1203, 1207, 1212, 1219, 1227, 1231
- Nový Hradec Králové č. p. 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565,
1687, 1688, 1689
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona
Kruh pro občanskou společnost, Jižní 795, 500 03 Hradec Králové
Světlo pro Hradec, Milady Horákové 1737/5, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
Stavební úřad po přezkoumání žádosti a jejích příloh pokračoval v řízení následovně:
1) Dne 22. 2. 2018 vyzval žadatele k doplnění aktualizovaných nebo nových stanovisek a vyjádření ke
stavbě. Stavební úřad zároveň vydal usnesení o přerušení řízení o změně územního rozhodnutí do 30.
06. 2018. Dne 30. 5. 2018 byly doplněny podklady pro řízení o aktualizovanou dokladovou část. Dne
11. 7. 2018 bylo doplněno závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem,
odboru ochrany územních zájmů a aktualizovaná dokumentace (aktuální podklad KN + aktualizovaný
záborový elaborát).
2) Dne 20. 7. 2018 byla podána žádost o prodloužení lhůty k doložení dokladů, na jejím základě stavební
úřad vydal dne 27. 7. 2018 usnesení, kterým prodloužil lhůtu k provedení úkonu do 31. 8. 2018. Dne
6. 8. 2018 byla doplněna platná plánovací smlouva, uzavřená mezi žadatelem (Ředitelství silnic a
dálnic ČR), Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové.
3) Dne 8. 8. 2018 stavební úřad oznámil všem známým účastníkům řízení, že do spisu byly doplněny
nové podklady a že bude stavební úřad pokračovat v řízení, stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto
oznámení k uplatnění námitek účastníků řízení. Oznámení o pokračování územního řízení bylo na
úřední desce Městského úřadu Hořice vyvěšeno dne 9. 8. 2018 a sejmuto dne 27. 8. 2018. Současně
bylo oznámení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V této lhůtě (dne 20. 8. 2018)
nahlížel do spisu zástupce účastníka řízení - University Karlovy, Farmaceutické fakulty (žádné
námitky nebyly uplatněny), dne 5. 9. 2018 podal vyjádření další z účastníků - Tepelné hospodářství
Hradec Králové, a. s. (v závěru vyjádření konstatuje, že souhlasí s vydáním územního rozhodnutí).
Ostatní účastníci žádné námitky ani připomínky neuplatnili.
4) V řízení se však stavební úřad zabýval námitkami, uplatněnými v odvolání podaném účastníkem řízení
- spolkem „Kruh pro občanskou společnost z. s.“ dne 15. 9. 2016, resp. v doplnění tohoto odvolání ze
dne 5. 10. 2016, kde se uvádí:
Napojení městské radiály obytného souboru Moravské předměstí, Benešovy třídy, na silniční okruh
mimoúrovňovým křížením bylo koncepčně navrženo a schváleno již v 70. letech minulého století.
Směrové i výškové řešení Benešovy třídy, až po dnes již neexistující průmyslový areál Mileta,
vycházelo právě z tohoto konceptu. Po roce 1990, v době schvalování prvního porevolučního
územního plánu města, bylo zpracováno několik studií s cílem zjednodušit původně navrhované
mimoúrovňové napojení Benešovy na silniční okruh. Výsledkem byl koncept dvou kruhových
objízdných křižovatek s odstupem cca 200 m. Do „malého" objezdu měla ústit Benešova třída,
Třebešská radiála a nové napojení areálu Fakultní nemocnice a do většího, na silničním okruhu,
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napojení Hradecké ulice a Třebešské radiály. V roce 2005 pak bylo navrhováno mimoúrovňové
křížené silničního okruhu při zachování ideje dvou kruhových objezdů.
V současné době je podle návrhu ateliéru DELTA 90, respektive společnosti Valbek, s.r.o., dopravní
řešení lokality dále zjednodušeno a upraveno i s ohledem na problematickou změnu využití území
původně navrhovaného lesoparku mezi druhým městským silničním okruhem, Benešovou třídou a
Třebešskou radiálou. Navrhují se zde dvě průsečné světelně řízené úrovňové křižovatky. Nekolizní
provoz chodů a cyklistů je plánován pouze u křižovatky na silničním okruhu. Počítá se i se zastávkami
MHD na Třebešské radiále mezi křižovatkami a rovněž s napojením nové obslužné komunikace na
Benešovu třídu, která by měla sloužit pro dopravní obsluhu objektům navrhovaným v území původního
lesoparku.
K návrhu dopravnímu řešení máme tyto námitky a připomínky:
- dopravní úseky mezi navrhovanými úrovňovými a světelně řízenými křižovatkami s odstupem
menším než 150 m (a navíc s oboustrannými zastávkami MHD) nezaručují potřebnou plynulost
dopravy jak na Třebešské radiále, tak při navrhovaném napojení Benešovy třídy na městský silniční
okruh,
- nově navrhovaný příjezd do Fakultní nemocnice je oproti stávajícímu příjezdu do areálu FN
směrově nevýhodný,
- navrhované dopravní napojení rychlé zdravotní záchranné služby do křižovatky při úrovňovém
křížení s chodci i cyklisty je problematické,
- není řešeno napojení na již realizovanou Benešovu třídu, jak bylo dříve slibováno,
- dle veřejně dostupných materiálů, konkrétně se jedná o vyhodnocení vlivů návrhu nového územního
plánu na životní prostředí, v místech navrhované menší průsečné křižovatky již dnes projede přes
17 tisíc aut za 24 hodin a v příštích letech tento počet stoupne o další více než třetinu. Je zcela
evidentní, že v navrhované podobě (dopravní obsloužení City Garden, Fakultní nemocnice,
problematický výjezd vozidel zdravotní služby, budoucí Třebešská radiála s tzv. Jižním propojením)
je dopravní řešení zcela nevyhovující a mělo by být nezávisle odborně prověřeno.
Návrh na prověření alternativního dopravního řešení
Pro docílení vyšší dopravní plynulosti na Třebešské radiále i na Benešově třídě, významné městské
radiále, doporučujeme prověřit možné alternativní dopravní řešení, když
- místo navrhované průsečné křižovatky na Třebešské radiále by se realizovalo napojení Benešovy
třídy na silniční okruh ve směru na okruh v souběhu s dopravním pruhem na Třebešské radiále a ve
směru do obytného souboru Moravské předměstí samostatným dopravním pruhem s mimoúrovňovým křížením Třebešské radiály podjezdem, včetně chodců a cyklistů, situačně v návaznosti
na již provedenou Benešovu třídu,
- bude navrhována objezdná kruhová křižovatka na Třebešské radiále v místě stávajícího příjezdu k
areálu Fakultní nemocnice s možností připojení zdravotní záchranné služby a případně i Hradecké
ulice. Tím by se zvětšil odstup mezi křižovatkou silničním okruhem o dalších cca 100m a zachoval
stávající příjezd do areálu Fakultní nemocnice,
- v návrhu dopravního řešení lokality bude dořešeno napojení a rozsah stavebních úprav na již
provedený úsek Benešovy třídy,
- nepřipustí, aby s případnou etapizací výstavby byla upřednostněna dopravní obsluha nově
navrhovaných objektů v území původního lesoparku před napojením Benešovy třídy na městský
silniční okruh.
Napojení Objektu C (OD Kaufland) - navrhované dopravní řešení je v rozporu s již vydaným
územním rozhodnutím a stavebním povolením na Objekt C (OD Kaufland v obchodním záměru CITY
GARDEN). Tyto správní rozhodnutí počítaly s variantou dopravního řešení křižovatky Mileta dle ÚR
č. 4393 vydaného dne 19. října 2007. Vzhledem k tomu, že stavebník křižovatky Mileta se rozhodl pro
jiný způsob dopravního řešení, měla by být již platná správní rozhodnutí týkající se Objektu C
změněna.
5) Další námitky byly spolkem „Kruh pro občanskou společnost z. s.“ uplatněny ve vyjádření se
k pokladům pro rozhodnutí, doplnění spisu ze dne 16. 1. 2017, kde se uvádí:
1. zásadně nesouhlasíme s tím, že není respektován princip, který vyplývá ze stavebního zákona, že
územní rozhodnutí lze pouze, pokud se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady
pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. Ani jedna z těchto podmínek nebyla splněna a není
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tedy možno postupovat způsobem, jaký zvolil žadatel o změnu územního rozhodnutí. Stále platné
územní rozhodnutí 4393 počítá se dvěma okružními křižovatkami. Požadovaná změna je
„radikální", mění se celková dopravní koncepce lokality na dvě průsečné křižovatky a dle
stavebního zákona je tedy nutné požádat o nové územní rozhodnutí a ne pouze o změnu územního
rozhodnutí.
2. Mělo by proběhnout nové posuzování EIA. Situace je velmi podobná k bodu 1). Posuzování
proběhlo na původní záměr počítající s dvěma okružními křižovatkami a mimoúrovňovým křížením
na II. městském silničním okruhu. Posuzování EIA tehdy logicky nezohlednilo ani vznikající
kampus Univerzity Karlovy a zejména plánovaný obchodní záměr City Garden, který lokalitu
významně dopravně zatíží.
3. Není dostatečně prokázána funkčnost křižovatky. Argumentace předkládaného řešení stojí zejména
na dopravním posudku fy Valbek z roku 2013, který sám (i přes problematická a značně
„optimistická" vstupní data) označuje křížení Zborovská/Hradecká (resp. „prodloužená"
Benešova) jako nestabilní a s minimální (méně než 10%) rezervou na výjezdu/vjezdu do Fakultní
nemocnice Hradec Králové. Přičemž situace nepočítá ani s navýšením spojů MHD z Benešovy třídy
a hlavně vůbec neuvažuje o zátěži, kterou do křížení přinese výjezd rychlé záchranné služby, která
při každém výjezdu na minimálně desítky vteřin zastaví veškerou dopravu. Je tedy evidentní, že
řešení křížení Zborovská/Hradecká je nevyhovující.
Stavební úřad všechny výše uvedené námitky posoudil podle § 89 stavebního zákona. Namítající je
účastníkem řízení o změně územního rozhodnutí na základě ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního
zákona a může tak uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá, v tomto případě ochranou
přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a ochranou architektonického dědictví ve smyslu
Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sb. m. s.). K námitkám, které se
netýkají výše uvedených zvláštních předpisů, se podle § 89 odst. 4 nepřihlíží, stavební úřad se jimi přesto
zabýval, a to z úřední povinnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že o námitkách nedošlo k dohodě mezi
účastníky řízení, stavební úřad je posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek, popř. rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem. Námitky nepřesahovaly rozsah
působnosti stavebního úřadu, nešlo o námitky občanskoprávní povahy. Stavební úřad po posouzení
shledal námitky jako nedůvodné, a to z níže uvedených důvodů:
K návrhu dopravního řešení: Návrh byl posouzen z hlediska dopravního řešení příslušnými dotčenými
orgány - Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství,
Magistrátem města Hradec Králové, odborem dopravy, Ministerstvem dopravy, odborem
infrastruktury a územního plánu, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, odborem
služby dopravní policie, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním
odborem Hradec Králové, tyto dotčené orgány vydaly souhlasná závazná stanoviska.
Dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí ověřil Ing. Miroslav Hanžl, autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby, ČKAIT - 0500954 (souhrnná část, podélné profily, vzorové příčné řezy,
záborový elaborát), a dále Ing. Jiří Jachan, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské
konstrukce, ČKAIT - 0501068 (mostní objekty). Tyto osoby získaly v souladu s § 158 stavebního
zákona oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídají podle § 159 za správnost,
celistvost a úplnost jimi zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Jsou povinny
dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a
dotčenými orgány.
K návrhu na prověření alternativního řešení: Smyslem územního řízení není tvorba koncepce řešení
stavby. Naopak stavební zákon v rámci koncepce územního řízení vychází z toho, že u stavebního
úřadu je žádáno o vydání rozhodnutí pro jednoznačné řešení záměru s jednoznačně navrženou
koncepcí řešení v dokumentaci stavby pro územní řízení včetně doložení všech podstatných
souvislostí stavby (jejích účinků) ve vztahu k prostředí a území, ve kterém má být stavební záměr
umístěn (stanovisky, závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů, popř. i
vyjádřeními těch, kdo by byl účastníkem řízení apod.). Koncepce územního řízení tak, jak je
upravena ve stavebním zákoně, logicky vychází z toho, že v době podání žádosti o vydání
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rozhodnutí byl záměr již dostatečně „předjednán" tak, aby územní řízení bylo spíše formálního rázu
a mělo jen povahu spíše stvrzení správnosti zvoleného řešení záměru (předmětem územního řízení
není hledání řešení záměru, kdy těžiště projednávání stavby je ještě v době před podáním žádosti o
vydání rozhodnutí, kdy se zpracovává dokumentace stavby atd.), kdy i v případě, že jsou ve
vlastním územním řízení vzneseny námitky, výhrady atd. vůči záměru, lze se s nimi vypořádat na
základě doložených podkladů, které musí být zpracovány v patřičné hloubce, kvalitě, podrobnosti
tak, aby jimi bylo možné prokázat, že případné výhrady jsou neopodstatněné, či jinak nedůvodné a
následně rozhodnout.
Řízení o změně územního rozhodnutí je vedeno na žádost ŘSD, touto žádostí je stavební úřad i
odvolací orgán vázán, což znamená, že stavební úřad ani odvolací orgán samy o sobě nemohou
předmět žádosti měnit, to je výhradně na žadateli, který se žádostí jedině může disponovat (tedy
měnit její rozsah, vzít žádost zpět atd.), kdy z tohoto důvodu stavební úřady mají obecně jen dvě
možnosti rozhodnutí, tedy buď žádosti plně vyhoví, nebo ji zamítne. V tomto případě je třeba
poukázat i na to, že právě žadatel (ŘSD) v průběhu celého řízení nezměnil svou žádost, a dále ani
nijak neprojevil ochotu ke korekci jím navrženého řešení stavby křižovatky Mileta, kdy i z tohoto
důvodu nebylo účelné např. svolávat jednání ohledné této záležitost za situace, kdy je zjevné, že
žadatel (ŘSD) trvá na stavbě řešení křižovatky Mileta tak, jak požádalo o změnu územního
rozhodnutí z roku 2007, a má z toho vyplývající právo, aby o jeho žádosti bylo rozhodnuto
orgánem veřejné moci (v tomto případě stavebním úřadem).
K napojení objektu C (OD Kaufland): Napojení objektu C bylo již v rámci územního řízení povoleno
jako variantní řešení, tzn., že existují dvě povolené varianty napojení. Za účelem napojení
předmětné stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu uzavřel žadatel o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby „objektu C“ se Statutárním městem Hradec Králové plánovací
smlouvu, která je právě nástrojem k zajištění spoluúčasti na financování a vybudování veřejné
infrastruktury jako předpokladu pro veřejnoprávní rozhodování v územním řízení o umísťování
staveb, když podle ustanovení § 88 stavebního zákona se plánovací smlouva předkládá v případě,
kdy záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze
bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat.
K bodu č. 1. námitek ze dne 16. 1. 2017: Žádost se opírá o změnu podkladů pro územní rozhodnutí
zejména v podkladech souvisejících a vycházejících z navržené změny v projektové dokumentaci,
která spočívá ve změně řešení křižovatek kruhových na křižovatky stykové a s tím souvisejících
dalších úprav stavby, a na to navazujících změn vyjádření a stanovisek dotčených orgánů atd. a
dále o změnu podmínek v dotčeném území zejména s ohledem na navazující stavby, a to povolené,
v realizaci nebo dokonce již realizované. Jedná se o Kampus University Karlovy Hradec Králové,
Univerzitu Hradec Králové a Polyfunkční centrum Mileta. Navrhované změny přitom na původní
územní rozhodnutí logicky navazují. Stavební úřad po přezkoumání žádosti po formální i obsahové
stránce proto dospěl k závěru, že posuzovaná žádost naplňuje všechny formální i obsahové
požadavky uložené § 94 stavebního zákona.
K provedení změny stavby byla vydána souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a
záměr žadatele je s těmito stanovisky a vyjádřeními v souladu. Změna technického řešení
křižovatek spočívá ve změně z křižovatek kruhových na křižovatky stykové. Touto změnou
nedojde k navýšení stávajících intenzit dopravy oproti původnímu řešení. Změnou technického
řešení křižovatek navíc nebude dotčeno jiné území než to, na kterém byl záměr plánován v roce
2006. Změna technického řešení křižovatek tak nepředstavuje zcela zásadní změnu v koncepci
lokality a rozsahem spadá pod změnu územního rozhodnutí dle § 94 stavebního zákona.
Stavební úřad shledal, že předmětná žádost naplňuje zákonné požadavky a je způsobilá pro
projednání v rámci institutu změny územního rozhodnutí a neshledal konkrétní důvody, na základě
kterých by předmětná žádost nenaplňovala zákonné podmínky nebo nebyla způsobilá pro
projednání v rámci institutu změny územního rozhodnutí.
K bodu č. 2 námitek ze dne 16. 1. 2017: Dne 31. 10. 2006 bylo pod č. j. 19546/ZP/2006 - Pa vydáno
souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Křižovatka Mileta v Hradci Králové“
na životní prostředí. Ve stanovisku EIA krajského úřadu vydaného dne 31. 10. 2006, podle § 10
odst. 1 zákona č. 93/2004 Sb. byly stanoveny podmínky pro fázi přípravy, výstavby a provozu
záměru. Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 zákona EIA se lhůta platnosti stanoviska EIA, tj. 5 let,
přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů.
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Na základě tohoto stanoviska dne 19. 10. 2007 pod č. j. 109740/06/HA/Ma vydal Magistrát města
Hradec Králové územní rozhodnutí, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 1. 2. 2011
pod č. j. 208294/2010/HA/Ma, a to do 25. 2. 2015. Rozhodnutím ze dne 23. 2. 2015 pod zn.
MMHK/111645/2014/HA/Hr se prodloužila platnost územního rozhodnutí o 5 let od nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí (toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. 3.2015). Stanovisko EIA tedy
nepozbylo platnosti, neboť ve lhůtě 5 let bylo zahájeno navazující řízení (územní řízení) a vydáno
územní rozhodnutí.
Dne 8. 9. 2015 obdržel Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství EIATO, žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha (IČ 65993390),
zastoupeného společností Valbek, s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (IČ 48266230) o vydání
závazného stanoviska k ověření změn záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na
životní prostředí, podle ustanovení § 9a odst. 4 a 5 zákona EIA, ve vztahu k stanovisku posouzení
vlivů provedení záměru „I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta“ na životní prostředí (dále jen
„stanovisko EIA“).
Z předložených podkladů vyplývá, že proti posouzenému záměru došlo k následujícím změnám:
- Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
- Změna technického řešení křižovatek z mimoúrovňové křižovatky (velká okružní křižovatka
- a čtyřpruhový směrově rozdělený podjezd) a okružní křižovatky na dvě světelně řízené
průsečné křižovatky, přičemž nedojde k navýšení stávajících intenzit dopravy oproti
původnímu řešení.
- Na základě nového technického řešení křižovatek byla provedena nová hluková studie.
Ke změnám v projektové dokumentaci se vyjádřila Krajská hygienická stanice Královéhradeckého
kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), která dne 11. 8. 2014 vydala pod č. j.: SKHSHK 13395/2014/4/HOK.HK/No závazné stanovisko, kde je uvedeno, že s vydáním územního
rozhodnutí o umístění stavby se souhlasí.
Dne 3. 2. 2015 pod č. j. 1829/550/14-Mor 87992/ENV/14 vydalo Ministerstvo životního prostředí,
odbor výkonu státní správy VI, závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „závazné stanovisko MŽP OV6“). V
závazném stanovisku MŽP OV6 je uvedeno, že v roce 2013 bylo provedeno sčítání dopravy a
kapacitní posouzení křižovatky, podle kterého došlo ke změně technického řešení na dvě světelně
řízené průsečné křižovatky. Oproti původnímu řešení křižovatky se však charakter
předpokládaných zdrojů emisí nemění.
Ke změně dokumentace pro územní řízení se vyjádřilo Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury
a územního plánu a dne 8. 12. 2014 vydalo souhlasné závazné stanovisko pro stavbu „Silnice I/31
Hradec Králové, křižovatka Mileta“.
Dne 18. 7. 2014 vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, koordinované
stanovisko z hlediska dotčených orgánů státní správy hájící zájmy v oblasti územního plánování,
ochrany životního prostředí, památkové péče, krizového řízení, zajištění dopravní obslužnosti pro
dokumentaci k územnímu řízení na stavbu „I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta – změna
DÚR“.
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, vydal dne 24. 3. 2015, zn.
MMHK/199960/2014 vyjádření z hlediska územního a dopravního plánování města Hradec
Králové k projektové dokumentaci na akci „I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta“ (dále jen
„vyjádření MMHK OHA“). Ve vyjádření MMHK OHA je uvedeno, že z hlediska územního
plánování města Hradec Králové a předložených podkladů je akce „I/31 Hradec Králové,
křižovatka Mileta“ v souladu s funkčním využitím území, zásadami uspořádání dopravního
vybavení města a návrhem základní dopravní infrastruktury dle platného Územního plánu města
Hradec Králové. Předložený záměr je v souladu s platným Územním plánem města Hradec
Králové.
Dne 15. 9. 2015 bylo pod zn. 21826/ZP/2015-Po Krajským úřadem Královéhradeckého kraje,
odborem životního prostředí, vydáno souhlasné Závazné stanovisko k ověření souladu výše
uvedeného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí s požadavky právních předpisů.
Dne 23. 9. 2015 bylo pod zn. 21826/ZP/2015-Po Krajským úřadem Královéhradeckého kraje,
odborem životního prostředí, vydáno souhlasné Závazné stanovisko k ověření změn záměru, které
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by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, ve vztahu k výše uvedenému
stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí.
V tomto Závazném stanovisku Krajský úřad Královehradeckého kraje konstatuje, že
z předložených podkladů vyplývá, že změnou technického řešení křižovatek nebude dotčeno jiné
území než to, na kterém byl záměr plánován v roce 2006. Předmětný záměr se nachází v silně
urbanizované části města. V dotčeném území se nenachází zvláště chráněné území, přírodní park,
registrovaný významný krajinný prvek. Nároky na spotřebu vody se oproti původní podobě záměru
nemění. Charakter předpokládaných zdrojů emisí do ovzduší se nemění. Předpokládaná skladba
vznikajících odpadů se oproti posouzenému záměru nemění.
S ohledem na výše uvedené stavební úřad konstatuje, že nedošlo k takovým změnám v projektové
dokumentaci, které by si vyžádaly nové posuzování vlivu stavby na životní prostředí a původní
K bodu č. 3 námitek ze dne 16. 1. 2017: V rámci podkladů pro rozhodnutí o změně územního
rozhodnutí byla předložena i složka „Kapacitní posouzení křižovatky“ zpracovaná firmou Valbek
v r. 2013, v jejímž závěru se uvádí, že je žádoucí řešit křižovatku Sokolská x Zborovská jako
světelně řízenou, obě sousední křižovatky na silnici I/31 jsou rovněž světelně řízené s tím, že se
doporučuje uvažovat o zavedení dynamického řízení dopravy. Nejvhodnějším řešením pro
křižovatku Zborovská x Hradecká je rovněž jako světelně, s délkou cyklu shodnou s křižovatkou
Sokolská x Zborovská. Kladem tohoto řešení je i možnost komfortního výjezdu vozidel záchranné
služby, kde je možné pomocí světelné signalizace zastavit provoz v celé křižovatce Zborovská x
Hradecká a v případě potřeby vyklidit i navazující větev křižovatky Sokolská x Zborovská. Závěr
posouzení je plně v souladu s navrženým řešením.
Žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí byla doložena (i v průběhu územního řízení)
těmito rozhodnutími, závaznými stanovisky, stanovisky, vyjádřeními a souhlasy:
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec
Králové: závazné stanovisko ze dne 3. 2. 2015, č. j. 1829/550/14/Mor
- Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha: závazné stanovisko ze dne 8. 12.
2014, zn. 390/2014-910-IPK/7
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha: vyjádření ze dne 2. 4. 2015, zn. MP-SOP0624/15-2/Bj
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové:
závazné stanovisko ze dne 11. 8. 2014, zn. S-KHSHK 13395/2014/4/HOK.HK/No
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500
03 Hradec Králové: závazné stanovisko dne 1. 9. 2015, č. j. HSHK - 4429 - 2/2015
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo nám
810, 501 01 Hradec Králové:
• Vyjádření ze dne 23. 7. 2015, č. j. KRPH-423-64/ČJ-2015-0500DP
• Vyjádření ze dne 29. 5. 2015, č. j. KRPH-109-111/ČJ-2015-050206
- Český telekomunikační úřad, Velké náměstí 1, 500 03 Hradec Králové: vyjádření ze dne 17. 6. 2014,
zn. 38712/2014
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02
Hradec Králové: sdělení ze dne 30. 5. 2014, zn. SBS 16328/2014/OBÚ-09/1
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské nám.
1245, 500 03 Hradec Králové
• Závazné stanovisko ze dne 23. 9. 2015, zn. 21826/ZP/2015-Po
• Závazné stanovisko ze dne 15. 9. 2015, zn. 21826/ZP/2015-Po
• Vyjádření k územnímu řízení ze dne 25. 11. 2014, zn. 19670/ZP/2014
• Stanovisko ze dne 11. 11. 2014, zn. 19791/ZP/2014-Ns
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské nám.
1245, 500 03 Hradec Králové
• Rozhodnutí - povolení úpravy připojení ze dne 24. 8. 2015, zn. 21344/DS/2015/Ja
• Stanovisko k dokumentaci ze dne 6. 6. 2014, zn. 8265/DS/14TI
• Rozhodnutí - povolení k provádění souboru staveb v ochranném pásmu komunikace I/31 ze dne
6. 2. 2015, zn. 23001/DS/14/Po
• Rozhodnutí - zvláštní užívání silnice pro umístění inženýrských sítí ze dne 2. 3. 2015, zn.
22868/DS/2014/Zav
• Závazné stanovisko ze dne 13. 6. 2016, zn. KUKHK-20462/DS/2016
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- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové
• Doplnění stanoviska ze dne 19. 8. 2015, zn. MMHK/142506/2015/ŽP/Han
• Stanovisko ze dne 2. 12. 2014, zn. MMHK/215197/2014 zp2/mrk
• Závazné stanovisko souhlas s odnětím ze ZPF ze dne 20. 2. 2015, zn. SZ MMHK/2014081/2015/
ŽP2/Mar
• Koordinované stanovisko ze dne 18. 7. 2014, zn. SZ MMHK/101581/2014/ŽP/Čer
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
• Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikace pro uložení sítí ze dne 18. 11. 2015, zn. SZ
MMHK/146375/2015OD 1/Rou
• Rozhodnutí - povolení připojení místní komunikace ze dne 16. 11. 2015, zn. SZ MMHK/
120281/2015 OD1/Rou
• Stanovisko silničního správního úřadu ze dne 22. 5. 2015, zn. SZ MMHK/201540/2014 OD1/Rou
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové: závazné stanovisko ze dne 23. 6. 2015, zn. MMHK/099422/2014/PP/Jen
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové: vyjádření ze dne 24. 3. 2015, zn. MMHK/199960/2014
- Magistrát města Hradec Králové, odbor informatiky, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové: informace o existenci technických sítí ze dne 25. 8. 2015
- Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové:
• Vyjádření ze dne 29. 1. 2016, zn. SZ MMHK/123397/2014-24157
• Vyjádření a souhlas ze dne 16. 10. 2015, zn. SZ MMHK/123397/2014-24157
• Souhlas s napojením k místní komunikaci ze dne 9. 10. 2015, SZ MMHK/123397/2014-24157
• Vyjádření ze dne 14. 9. 2015, zn. SZ MMHK/123397/2014-24157
• Vyjádření ze dne 14. 7. 2015 zn. 057150/2015/2015
- Statutární město Hradec Králové, odbor strategického plánování a projektového řízení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové: vyjádření ze dne 13. 7. 2015, zn. SZ MMHK/102086/2014
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové
• Stanovisko ze dne 11. 9. 2015, zn. 5529/Po, 8654/15 PO,8654/15/PO-Hr2
• Vyjádření ze dne 25. 6. 2014, zn. SUSHHK/5529/14-PO-Os
• Stanovisko ze dne 18. 2. 2016, zn. 85529/14/Po, 8654/15/PO-Hr2
- Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, Pospíšilova 365, 500 02 Hradec Králové: stanovisko
ze dne 31. 7. 2014, č. j. 10005-14/2014
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha: vyjádření ze dne 30. 6. 2014, zn. 11856ŘSD-14-11120
- ZVU, a. s., Pražská třída 322/4, 500 04 Hradec Králové: stanovisko ze dne 31. 8. 2015
- Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové:
• Vyjádření ze dne 20. 8. 2015, zn. TSHK/1436/E/15
• Vyjádření ze dne 18. 7. 2015, zn. TSHK/1123/E/14
• Vyjádření ze dne 19. 7. 2016, zn. TSHK/1199/E/16
• Vyjádření ze dne 19. 7. 2016, zn. TSHK/1199-1/E/16
• Vyjádření ze dne 26. 4. 2018, zn. TSHK/624/E/18
• Vyjádření ze dne 4. 5. 2018, zn. TSHK/622/E/18
- Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové:
• Vyjádření ze dne 25. 8. 2015, zn. 1699/THHK/2015/Zv
• Vyjádření ze dne 26. 4. 2018, zn. 742/THHK/2018/Zv
• Vyjádření ze dne 4. 9. 2018, zn. 1599/THHK//2018/Zv
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín:
• Sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 20. 5. 2016, zn. 0100576060
• Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES ze dne 14.
10. 2014, zn. 12-920500
• Vyjádření ze dne 14. 10. 2014, zn. 12-920500
• Vyjádřeni ze dne 20. 6. 2015, zn. 12-920500
• Sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 12. 4. 2018, zn. 0100907456
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- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno:
• Stanovisko ze dne 26. 8. 2015, zn. 5001162679
• Stanovisko ze dne 6. 6. 2014, zn. 5000956063
• Stanovisko ze dne 26. 6. 2014, zn. 5000965466
- GasNet, s. r. o., zastoupená společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno:
• stanovisko ze dne 3. 5. 2018, zn. 5001704313
• stanovisko ze dne 10. 5. 2018, zn. 5001720000
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové:
• Stanovisko ze dne 8. 9. 2015, zn. VAKHK/VHR/NL/15/0150
• Stanovisko ze dne 24. 11. 2014, zn. VAKHK/VHR/NT/14/0108
• Stanovisko ze dne 2. 9. 2014, zn. VAKHK/VHR/NT/14/00083
• Stanovisko ze dne 14. 7. 2014, zn. VAKHK/VHR/NT/14/00068
• Vyjádření ze dne 23. 5. 2018, zn. VAKHK/VHR/VJ/18/0121
- Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové:
• Sdělení ze dne 11. 11. 2014, zn. 1320/TD-14
• Vyjádření ze dne 23. 5. 2016, zn. 788/TD-16
• Vyjádření ze dne 13. 4. 2018, zn. 561/TD-18
- O2 Czech Republic a. s, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha: stanovení podmínek ochrany sítě
elektronických komunikací ze dne 22. 9. 2014, zn. POS 591/14
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000:
• Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 24. 4. 2018, zn. POS 271/18
• Vyjádření o existenci sítí ze dne 20. 5. 2016, zn. 616802/16
• Vyjádření o existenci sítí ze dne 12. 4. 2018, zn. 587050/18
- Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Pardubice, Teplého 1899/C, 530 03 Pardubice: závazné stanovisko ze dne 14. 11.
2014, sp. zn. 37055/2014-6440-OÚZ-PCE
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,
160 01 Praha 6: závazné stanovisko a vyjádření k existenci sítí ze dne 25. 6. 2018, sp. zn. 1743/69036/
2018-1150-OÚZ-PCE
- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologii, Ulrichovo nám 810, 501 01 Hradec Králové:
• Vyjádření ze dne 10. 7. 2014, zn. KRPH-65519-5/ČJ-2014-0500IT
• Vyjádření ze dne 11. 8. 2015, zn. KRPH-74827-10/ČJ-2015-0500IT
• Vyjádření ze dne 23. 5. 2016, zn. KRPH-42052-24/ČJ-2016-0500IT
• Vyjádření ze dne 23. 4. 2018, zn. KRPH-32357-28/ČJ-2018-0500IT
- Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s., Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové:
• Vyjádření ze dne 20. 4. 2015, zn. DP 29/460/2015
• Vyjádření ze dne 24. 6. 2015, zn. DP 29/460/2015
• Vyjádření ze dne 24. 3. 2015, zn. DP/49/2015
• Vyjádření ze dne 23. 5. 2018, zn. DP/49/2015 (prodloužení platnosti)
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové:
• Stanovisko ze dne 30. 6. 2014, zn. PVZ/14/14622/Vn/0
• Stanovisko ze dne 15. 6. 2016, zn. PVZ/16/16451/Vn/0
• Stanovisko ze dne 16. 4. 2018, zn. PVZ/18/16002/Vn/0
- Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2:
• Prodloužení vyjádření ze dne 12. 8. 2015, zn. 118/14
• Vyjádření ze dne 24. 10. 2014, zn. 118/14
- Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 02 Hradec Králové: vyjádření ze dne 12. 8. 2015, č.
j. KVEST/285/15
- Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové: vyjádření ze dne 19. 6.
2014, zn. 1165/INV/2014
- AG COM, a.s., Náměstí míru 22, 50303 Smiřice: vyjádření k existenci sítí ze dne 21. 9. 2015
- ASTOR KOMPLEX s.r.o., V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Králové: vyjádření ze dne 21. 1. 2015
- České radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha:
• Vyjádření ze dne 8. 10. 2015, zn. UPTS/OS/121400/2015
• Vyjádření ze dne 19. 4. 2018, zn. UPTS/OS/192349/2018
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- ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha: vyjádření ze dne 4. 6. 2014, zn. 837/14/KOC/Sy/5
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36, 18600Praha:
• Vyjádření ze dne 23. 5. 2016, zn. HK40515
• Vyjádření ze dne 13. 4. 2018, zn. HK581260
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2: vyjádření ze dne 20. 5. 2016, zn.
0200452552
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1631/3,140 00 Praha 4: vyjádření ze dne 13. 4. 2018, zn. 0200738546
- Magnalink, a. s., Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové:
• Vyjádření ze dne 26. 5. 2015, zn. 20150324-1
• Vyjádření ze dne 18. 7. 2016, zn. 20160627-3
• Vyjádření ze dne 25. 5. 2018, zn. 20180529-01JV
- GTS Czech s. r. o., Přemyslovská 2845, 130 00 Praha 3:
• Vyjádření ze dne 9. 6. 2014, zn. 1211400078
• Souhlas se stavbou ze dne 24. 9. 2014
- Maxprogres telco, s. r. o., Traťová 1, Brno 619 00: vyjádření ze dne 3. 6. 2014, zn. HK14010041
- Vodafone ČR, a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha:
• Vyjádření ze dne 30. 5. 2016, zn. 160520-14287636
• Vyjádření ze dne 18. 5. 2018, zn. 180412-211477144
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 , 149 00 Praha:
• Vyjádření ze dne 10. 8. 2015, zn. E17339/15
• Vyjádření ze dne 20. 5. 2016, zn. E14350/16
• Vyjádření ze dne 12. 4. 2018, zn. E14296/18
- UPC Česká republika, a.s. Závišova 5, 140 00 Praha:
• Vyjádření ze dne 20. 5. 2016, zn. E009783/16
• Konkrétní podmínky ochrany VVKS ze dne 23. 9. 2014
• Vyjádření ze dne 4. 5. 2018, zn. E006541/18
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha:
• Vyjádření ze dne 20. 5. 2016, zn. 1111602544
• Vyjádření ze dne 12. 4. 2018, zn. 1111801839
- Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 4605, 500 01 Hradec Králové:
• Vyjádření ze dne 20. 6. 2014, zn. 2201400184
• Vyjádření ze dne 17. 7. 2003, zn. 495/2003
- Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha:
• Stanovisko ze dne 13. 6. 2014, zn. 1090/2014
• Prodloužení platnosti stanoviska ze dne 30. 5. 2016, zn. 01076/2016
• Prodloužení platnosti stanoviska ze dne 9. 5. 2018, zn. 00729/2018
K žádosti a v průběhu řízení bylo dále doloženo:
- usnesení rady města Hradec Králové RM/2014/1217
- smlouva o překládce veřejné komunikační sítě uzavřená mezi společností České Radiokomunikace, a.
s., a Ředitelství silnic a dálnic ČR
- smlouva o zajištění přeložky podzemního vedení ČR MO a úhradě souvisejících nákladů mezi ČR –
Ministerstvem obrany a Ředitelství silnic a dálnic ČR - plná moc Ředitelství silnic a dálnic ČR pro
společnost Valbek, s. r. o.
- smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie
uzavřená mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., a Ředitelství silnic a dálnic ČR
- dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce energie uzavřená mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., a Ředitelství silnic a dálnic ČR
- pověření společnosti Valbek, s. r. o. pro Ing. Josefa Malíře
- pověření společnosti Valbek, s. r. o. pro Ing. arch. Radovana Hlubučka
- smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Univerzitou Hradec
Králové
- smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje
- souhlas vlastníka stavbou dotčených pozemků a infrastruktury - Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje ze dne 18. 4. 2018
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- smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a společností T - Mobile Czech Republic, a. s.,
- smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a Univerzitou Hradec Králové
- souhlas vlastníka stavbou dotčených pozemků a infrastruktury - Univerzita Hradec Králové ze dne 19.
4. 2018
- smlouva o zajištění přeložky podzemního vedení komunikační sítě a úhradě nákladů s ní souvisejících
uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR společností GTS Czech s.r.o.
- plánovací smlouva uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Univerzitou Hradec Králové
- smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a Fakultní nemocnicí Hradec Králové
- smlouva o zajištění přeložky podzemního vedení komunikační sítě a úhradě nákladů s ní souvisejících
uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR společností UPC Česká republika s. r. o.
- smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a Univerzitou Karlovou v Praze
- smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje
- smlouva s vlastníkem technické infrastruktury (rozvodného tepelného zařízení) o právu provést stavbu
uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společností Elektrárny Opatovice, a. s.
- dodatek č. 1 smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury (rozvodného tepelného zařízení) o právu
provést stavbu uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společností Elektrárny Opatovice, a. s.,
smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a společností O2 Czech republic a. s.
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřená
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a společností RWE GasNet, s. r. o.
- rámcová smlouva o přípravě a realizaci stavby uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a
společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.,
- souhlas vlastníka stavbou dotčených pozemků společnosti OMV Česká republika, s. r. o. ze dne 20. 4.
2015
- souhlas vlastníka stavbou dotčených pozemků Anny Bartlové ze dne 4. 5. 2015
- souhlas vlastníka stavbou dotčených pozemků Jiřiny Brabcové ze dne 4. 5. 2015
- souhlas vlastníka dotčených pozemků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 1. 7.
2014, č. j. UZSVM/H/12115/2014-HMSU
- souhlas vlastníka dotčených pozemků Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje ze dne
19. 11. 2014
- souhlas vlastníka dotčených pozemků společnosti PRO.MED.CS Praha, a. s., ze dne 27. 6. 2015
- souhlas vlastníka dotčených pozemků Správy silnic Královéhradeckého kraje (oprávněného hospodařit
s majetkem kraje) ze dne 25. 6. 2014
- souhlas vlastníka dotčených pozemků Mateřské školy, Speciální základní školy, Praktické školy
Hradec Králové (oprávněného hospodařit s majetkem kraje) ze dne 2. 6. 2014
- souhlas vlastníka dotčených pozemků společnosti ELLA CS, s. r. o. ze dne 10. 6. 2014)
- souhlas vlastníka dotčených pozemků Armádní servisní p. o. ze dne 27. 5. 2014, zn. 1090/2014
- souhlas vlastníka dotčených pozemků Fakultní nemocnice Hradec Králové ze dne 11. 6. 2014
- posouzení řešení odtokových poměrů křižovatka Mileta v širších souvislostech
- plánovací smlouva o způsobu výstavby, přeložení a úpravě veřejné dopravní infrastruktury související
se stavbou „Křižovatka Mileta“ uzavřená mezi Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 29. 6. 2016
- plánovací smlouva ze dne 2. 8. 2018
- dohoda o úhradě nákladů na vybudování stavebních objektů mezi Statutárním městem Hradec
Králové, Královéhradeckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 11. 2. 2016
- dohoda o úhradě nákladů na vybudování stavebních objektů mezi Statutárním městem Hradec
Králové, Královéhradeckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 25. 7. 2018
- smlouva o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR a Statutárním městem Hradec Králové ze dne 21. 4. 2016
- souhlas vlastníka dotčených pozemků Statutární město Hradec Králové ze dne 23. 7. 2018
- dokumentace pro územní řízení zpracovaná společností Valbek spol. s r.o.
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Stavební úřad se musel vypořádat též s platností dříve vydaných závazných stanovisek v situaci, kdy byly
Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Magistrát města Hradec Králové shledány jako systémově
podjaté.
K prohlášení systémové podjatosti dle § 14 správního řádu Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a
Ministerstvem pro místní rozvoj došlo zejména na základě usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu č. j. 1 As 89/2010-119 ze dne 20. 11. 2012, ve kterém se Nejvyšší správní soud vyjádřil
k problematice systémové podjatosti.
V souvislosti s prohlášením systémové podjatosti uvedených úřadů se tedy musel stavební úřad vypořádat
s otázkou, zda systémová podjatost postihuje také postup úředníků zařazených do Magistrátu města
Hradec Králové a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v řízeních vedoucích k vydání závazných
stanovisek k žádosti žadatele. Metodická pomůcka Ministerstva vnitra České republiky vydaná k § 14
správního řádu (dále jen „Metodická pomůcka Ministerstva vnitra ČR“) stanoví, že pokud je shledána
systémová podjatost v řízení, kterému předcházelo vydání závazných stanovisek, „vychází se z toho, že
postup směřující k vydání závazného stanoviska není součástí následného správního řízení a vyloučení
z důvodu podjatosti může mít účinky vždy jen ve vztahu ke konkrétnímu řízení. Metodická pomůcka
Ministerstva vnitra ČR tak stanoví, že „pokud byla závazná stanoviska vydána dříve, mají být
v navazujícím řízení považována za platná.“ S právním názorem Ministerstva vnitra, vysloveným ve výše
uvedené metodické pomůcce, se stavební úřad ztotožnil a uzavřel, že závazná stanoviska vydaná
Magistrátem města Hradec Králové a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, u kterých dosud
neuplynula doba platnosti, zůstávají pro další řízení platná.
Stavební úřad přezkoumal žádost dle § 90 stavebního zákona, zda návrh vyhovuje požadavkům tohoto
zákona a jeho prováděcích právních předpisů a zda je v souladu:
- s vydanou územně plánovací dokumentací,
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území- s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů
účastníků řízení.
Na základě § 90 písm. a) stavebního zákona stavební úřad posuzoval předložený záměr z hlediska
souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje:
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „ZÚR“) vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy dne 8. 9. 2011 (usnesení č. ZK/22/1564/2011, účinnost
dne 16. 11. 2011). Dne 10. 9. 2018 rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR, tato aktualizace č. 1 nabyla
účinnosti dne 3. 10. 2018.
Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a
pro rozhodování v území. Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a
rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, určují strategii pro
jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Rovněž stanovují ve vymezených
oblastech, plochách a koridorech požadavky na jejich využití, kritéria a podmínky pro rozhodování o
možnostech změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná
ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika v území. Mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit
možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil
nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (dále jen „územní rezerva“).
V úplném znění ZÚR se dotčené území nachází (dle měřítka výkresu):
- Dle výkresu I.2.a. výkres uspořádání kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické
oblasti je zájmové území v rozvojové oblasti mezinárodního a republikového významu OB4 Hradec
Králové/Pardubice, v textové části se mimo jiné uvádí, že úkolem pro územní plánování je vytvářet
územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti města Hradce Králové
jako hlavního centra osídlení Královéhradeckého kraje,
- Dle výkresu I.2.b.1. výkres ploch a koridorů nadmístního významu: zájmové území se nenachází v
žádném vymezeném koridoru územní rezervy nebo ve vymezené návrhové ploše.
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- Dle výkresu I.2.b.2. výkres územního systému ekologické stability: zájmové území nezasahuje do
vymezeného území pro systém ekologické stability (biocentra, biokoridory).
- Dle výkresu I.2.c. výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik: zájmové území se
nachází v urbanizované krajině
- Dle výkresu I.2.d. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací: zájmové území se nenachází
v těchto vymezených plochách.
Dle posouzení stavebního úřadu není předložený záměr v rozporu se zásadami územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.
Územní plán města Hradec Králové
Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je územně plánovací dokumentace, což je na
správním území Statutárního města Hradec Králové Územní plán města Hradec Králové (dále jen
„ÚPMHK“). Dle závazné části ÚPMHK v aktualizovaném znění dle změn ÚPMHK dokončených k 1. 3.
2012 je stavba křižovatky Mileta včetně napojení třídy E. Beneše na ulici Zborovská v souladu se
zásadami uspořádání dopravního vybavení - kapitola A.11.2.6 ÚPMHK. Stavba je zařazena do seznamu
veřejně prospěšných staveb v kapitole A.11.4.1 ÚPMHK. Veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické
vybavení území - pro dopravu s označením „I/4“ Přestavba a zvětšení plošného rozsahu křižovatky
„Mileta“, včetně napojení třídy E. Beneše na Třebešskou radiálu“, který je součástí závazné části
Územního plánu města Hradec Králové.
Z hlediska funkčního využití území dle platného ÚPMHK (výkres B.2.) zasahuje stavba převážně do
stávajících a návrhových funkčních ploch „plochy pro motorovou dopravu - komunikační síť“, dále do
„plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ a částečně do „plochy parků,
lesoparků a městské zeleně“.
„Plochy pro motorovou dopravu“ jsou územím určeným k umisťování staveb komunikací s čistě dopravní
funkcí převádějící zátěže automobilové dopravy tranzitní, cílové i vnitroměstské. Jako přípustné využití
hlavní lze na těchto plochách realizovat stavby pro prodej a služby. Jako přípustné využití doplňkové lze
na těchto plochách realizovat i stavby pro technickou vybavenost, stavby pro dopravní vybavení,
cyklistické stezky, odstavné a parkovací plochy pro automobily, autobusy, motocykly a kola.
„Plochy občanského vybavení městského a regionálního významu“ jsou územím sloužícím pro umístění
významných, kapacitních i plošně náročných staveb občanského vybavení pro školství, kulturu,
zdravotnictví, sociální péči, prodej, obchod a služby, veřejné stravování, přechodné ubytování, veřejnou
správu, administrativu, vědu a výzkum, finančnictví, výstavnictví, církevní účely apod., které mohou
tvořit i ucelené areály. Jako přípustné využití hlavní lze na těchto plochách realizovat stavby pro obchod
do 3000 m2 prodejní plochy. Jako přípustné využití doplňkové lze na těchto plochách realizovat i stavby
pro technickou vybavenost, místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a
cyklisty a dále i odstavná a parkovací plochy pro osobní automobily, nákladní automobily.
„Plochy parků, lesoparků a městské zeleně“ jsou územím samostatných a ucelených liniových a plošných
sadovnických porostů, které v zástavbě plní funkci rekreační, estetickou, zdravotně hygienickou a
krajinně ekologickou a mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES). Jako
přípustné využití doplňkové lze na těchto plochách realizovat i stavby pro technickou vybavenost, místní
a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty a dále i odstavná a
parkovací plochy pro osobní automobily, nákladní automobily.
Uvedená dopravní stavba převážně sleduje navržené dopravní plochy, a dále podle regulativů uvedených
funkčních ploch je na nich možné umístit mj. místní a účelové komunikace pro motorová vozidla,
komunikace pro pěší a cyklisty, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, stavby MHD,
veřejnou zeleň a stavby pro technickou vybavenost jako přípustné využití území hlavní a doplňkové.
Přípustné využití hlavní je takové využití území, které v dané funkční ploše umožňuje umísťovat a
povolovat stavby, jejich změny, změny v užívání a rozhodovat o využití území, které v území nebo ploše
převládají a obsahují základní charakteristiky funkčního využití plochy. Přípustné využití doplňkové je
takové využití území, které v dané funkční ploše umožňuje umísťovat a povolovat stavby, jejich změny,
změny v užívání a rozhodovat o využití území, které nejsou plošně a významově rozhodující, ale slouží k
doplnění hlavní funkce a k dosažení optimálního funkčního využití. Současně mu rovněž odpovídají
stavby, které nemohou být v území či ploše umístěny samostatně, ale pouze jako součást nebo doplněk
přípustného využití plochy, nebo jsou nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality,
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Z výše uvedeného porovnání a vyhodnocení vyplývá, že všechny jednotlivé objekty a tím i umístění celé
stavby jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a ve veřejném zájmu.
Na základě § 90 písm. b) stavebního zákona stavební úřad posuzoval předložený záměr z hlediska jeho
souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území. Cíle a úkoly územního plánování stanoví § 18 a § 19
stavebního zákona.
Cíle a úkoly územního plánování, stanovené v zákoně, vytvářejí v územním plánování svébytný a
nezaměnitelný nástroj regulace rozvoje území, který se výrazně odlišuje od jiných forem plánování
činností v prostoru.
Na řešené území není zpracován žádný podrobnější územně plánovací podklad. Navrhovaná změna není
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona, ve znění
pozdějších předpisů. V území se nenachází významné urbanistické a architektonické hodnoty.
Základní úkoly územního plánování jsou plněny především při pořizování územně plánovací
dokumentace. Všechna tato hodnocení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování jsou předmětem
posuzování spadající svou věcnou příslušností do gesce úřadu územního plánování a jsou hodnoceny již
při pořizování územního plánu a jeho změn. Zajištění souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování
úzce souvisí s požadavky stavebního práva, jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na výstavbu, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
které jsou hodnoceny níže tohoto rozhodnutí.
Jak již bylo uvedeno stavba je zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb v kapitole A.11.4.1
ÚPMHK. Veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické vybavení území - pro dopravu s označením
„I/4“ Přestavba a zvětšení plošného rozsahu křižovatky „Mileta“, včetně napojení třídy E. Beneše na
Třebešskou radiálu“, který je součástí závazné části Územního plánu města Hradec Králové.
Výstavbou křižovatky dojde ke snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí v přilehlých
částech města. Realizací záměru se zlepší tranzitní i vnitřní městské dopravní spojení. Lze očekávat
zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti v zájmové lokalitě. Plynulejší provoz po zprovoznění
záměru by se mohl odrazit i v oblasti snížení emisí látek produkovaných spalovacími motory automobilů.
Umístění stavby bylo posouzeno podle zákona EIA a potvrzeno souhlasným stanoviskem Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí.
K posouzení souladu s ustanovením § 90 písm. b) stavebního zákona uvádí stavební úřad, že v souvislosti
s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s
politikou územního rozvoje. Z uvedeného tedy plyne, že nemůže nastat situace, kdy záměr je v souladu s
územně plánovací dokumentací a v nesouladu s cíli a úkoly územního plánování, nebo naopak. Pokud byl
tedy prokázán soulad s územně plánovací dokumentací, je zároveň navrhovaný záměr v souladu i s
ustanovením § 90 písm. b) stavebního zákona, tedy s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Na základě výše uvedeného posouzení a vyhodnocení dospěl stavební úřad k závěru, že je zajištěn
předpoklad pro udržitelný rozvoj území s cílem obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území, zároveň byla tímto postupem koordinován veřejný a soukromý záměr stavby v
území.
Na základě § 90 písm. c) stavebního zákona stavební úřad dále posuzoval předložený záměr z hlediska
splnění obecných požadavků na využívání území, stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“).
Na předložený záměr se aplikují zejména tato ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., jejichž požadavky
jsou splněny způsobem uvedeným níže u každého jednotlivého ustanovení:
§ 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb. (požadavky na vymezování a využívání pozemků)
- § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na
souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování
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podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu
území.
Soulad navrhovaného záměru s územním plánem je řešen v příslušné části tohoto rozhodnutí. Soulad
navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování je řešen v příslušné části tohoto rozhodnutí.
Záměr výstavby křižovatky „Mileta“ podléhal posouzení vlivů stavby na životní prostředí podle
zákona EIA. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal
dne 31. 10. 2006 pod č. j. 19546/ZP/2006-Pa souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů stavby
na životní prostředí.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v rámci tohoto řízení
dále ověřoval ve smyslu novely zákona EIA č. 39/2015 Sb., účinné od 1. 4. 2015, soulad závazného
stanoviska vydaného před účinností této novely s požadavky právních předpisů, které zapracovávají
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU (dále jen „směrnice EU“) ze dne 13. 12. 2011.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje na základě předchozího posouzení dospěl k závěru, že obsah
stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí je v souladu s požadavky směrnice
EU, a vydal k předmětnému záměru dne 15. 9. 2015 souhlasné závazné stanovisko.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dále na žádost
žadatele dle § 9a odst. 4 a 5 zákona EIA ověřoval, zda změny předmětného záměru (spočívající
v úpravě kruhových křižovatek na křižovatky stykové) nebudou mít negativní vliv na životní prostředí,
ve vztahu k původnímu závaznému stanovisku ze dne 31. 10. 2006. Dne 23. 9. 2015 vydal Krajský
úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství závazné stanovisko zn.
21826/ZP/ 2015-Po, v němž dospěl k závěru, že „z předložených podkladů vyplývá, že změnou
technického řešení křižovatek nebude dotčeno jiné území než to, na kterém byl záměr plánován v roce
2006. Předmětný záměr se nachází v silně urbanizované části města. V dotčeném území se nenachází
zvláště chráněné území, přírodní park, registrovaný významný krajinný prvek. Nároky na spotřebu
vody se oproti původní podobě záměru nemění. Charakter předpokládaných zdrojů emisí do ovzduší
se nemění. Předpokládaná skladba vznikajících odpadů se oproti posouzenému záměru nemění.
Krajský úřad při ověřování předložené dokumentace pro navazující řízení ve vztahu k záměru, který
byl posouzen v roce 2006, neshledal, že by došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný
negativní vliv na životní prostředí.“ Na základě tohoto posouzení vydal Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí v souladu s ust. § 9a odst. 6 zákona EIA dne 23. 9.
2015 k posuzovanému záměru souhlasné závazné stanovisko, v němž potvrdil platnost původního
závazného stanoviska ze dne 31. 10. 2006.
V souladu s ust. § 10 odst. 3 zákona EIA, ve znění účinném ke dni vydání závazného stanoviska, byloli zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů, závazné stanovisko nepozbývá
platnosti uplynutím doby. Dne 14. 12. 2006 bylo Magistrátem města Hradec Králové, odborem
hlavního architekta zahájeno navazující územní řízení dle § 86 stavebního zákona.
Ze závazného souhlasného stanoviska ze dne 23. 9. 2015 č. j. 21826/ZP/2015-Po vyplývá, že nedošlo
k takovým změnám v projektové dokumentaci, které by si vyžádaly nové posuzování vlivu stavby na
životní prostředí. Původní závazné stanovisko Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství EIATO č. j. 21826/ZP/2015 – Po ze dne 15. 9. 2015 zůstává
v platnosti. Podmínka č. 10 územního rozhodnutí č. 4393 nadále zůstává v platnosti.
Z hlediska ochrany ovzduší se k navrhovanému záměru vyjádřil Magistrát města Hradec Králové,
odbor životního prostředí dne 18. 7. 2014 zn. SZ MMHK/101581/2014/ŽP/Čer a Ministerstvo
životního prostředí vydalo dne 3. 2. 2015 č. j. 1829/550/14-Mor závazné stanovisko s podmínkami,
které byly převzaty do výroku tohoto rozhodnutí (podmínka č. 33).
Z hlediska ochrany před hlukem je žádost o územní rozhodnutí doložena kladným závazným
stanoviskem Krajské hygienické stanice pro Královéhradecký kraj vydaným dne 11. 8. 2014 č. j. SKHSHK 13395/2014/4/HOK.HK/No.
Z hlediska zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, navrhovaný záměr nezasáhne územní
systém ekologické stability (regionální a nadregionální úrovně, nebudou dotčena zvláště chráněná
území (přírodní památky a přírodní rezervace) ani území soustavy Natura (evropsky významné
lokality a ptačí oblasti).
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Zásah do ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, je odsouhlasen příslušným dotčeným orgánem. Ochrana ZPF je zajištěna
stanovením podmínek pro jeho ochranu, které vyplývají ze závazného stanoviska Magistrátu města
Hradec Králové, odboru životního prostředí ze dne 20. 2. 2015, zn. SZ MMHK/214081/2015/
ŽP2/Mar, které byly převzaty do výroku tohoto rozhodnutí.
Navrhovaný záměr se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace a v území s
archeologickými nálezy, z čehož plynou povinnosti na ochranu archeologických hodnot stanovené
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 176 odst. 1
stavebního zákona. K navrženému záměr vydal dne 23. 6. 2015 Magistrát města Hradec Králové,
odbor památkové péče pod spis. zn. MMHK/099422/2014/PP/Jen souhlasné závazné stanovisko - bez
podmínek.
- § 20 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb. - pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a
byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
- § 20 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. - stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] se
vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým
uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný
účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
Z DUR je zřejmé, že velikost, poloha, plošné a prostorové uspořádání a základové poměry stavebního
pozemku umožňují jeho využití pro navrhované účely. Stavba, která je veřejně přístupnou
komunikací, bude navazovat na stávající komunikační síť.
- § 20 odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb. - stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo
vyřešeno
a)

umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm
umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních
komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky:
V prostoru Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje je navrženo parkoviště
osobních vozidel. Jedná se o náhradu za rušená stání podél Hradecké ulice, vyhrazené parkoviště
pro zaměstnance ZZS KHK a parkoviště v prostoru před budovou ZZS KHK.

b)

nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají
jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných:
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. o odpadech. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a
jejich vznik skončí před předáním stavby do provozu. V průběhu stavby budou odpady
skladovány na plochách zařízení staveniště (ZS). Hospodaření s odpady na plochách ZS bude v
souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení
staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a
vlastností odpadu. Firmy, kterým budou během stavby vznikat nebezpečné odpady, musí vlastnit
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16, odstavce 3 zákona č. 185/2001 Sb., O
odpadech. Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat
pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a
dodržování předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel. Většinu odpadů
vznikajících při stavbě komunikace bude možné recyklovat. Proto původce odpadu bude používat
technologie s využitím recyklace. Po dokončení stavby bude plocha určená pro zařízení staveniště
vyklizena, zrekultivována a předána k plánovanému užívání. Po dobu výstavby bude původcem
odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby, po uvedení stavby do provozu budou za původce
odpadu považování příslušní správci. Odpadní vody u tohoto druhu stavby nevznikají.

c)

vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se
neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění
zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
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2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do
vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k
jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do
jednotné kanalizace.
Výše uvedené požadavky jsou splněny (viz následující odstavec), a to dokumentací pro vydání
územního rozhodnutí i s využitím dalších pozemků.
- § 20 odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. - při vymezování stavebního pozemku nebo při změně využití
zastavěného stavebního pozemku lze prokázat splnění požadavků odstavce 5 regulačním plánem nebo
dokumentací pro vydání územního rozhodnutí i s využitím dalších pozemků.
Veškerá voda z povrchu komunikace bude podchycena a odvedena. Voda ze zpevněných ploch
komunikací není nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění komunikací je zvolen způsob
pomocí klasické dešťové kanalizace a uličních vpustí. K řešení odvodu srážkových se kladně vyjádřili
všechny příslušné dotčené orgány a vlastníci, správci a provozovatelé příslušné technické
infrastruktury. Jejich stanoviska, vyjádření a smlouvy jsou podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí.
Jejich podmínky byly zahrnuty do výroku tohoto rozhodnutí.
§ 22 vyhl. č. 501/2006 Sb. (pozemky veřejných prostranství)
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek
bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Nejmenší šířka
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného
domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m.
Podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejným
prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
Navržená stavba se umísťuje v prostoru stávajícího veřejného prostranství (ulice), jeho šířky se
nemění a vyhovují požadavkům, uvedeným v § 22 vyhlášky.
§ 23 vyhl. č. 501/2006 Sb. (obecné požadavky na umisťování staveb)
- § 23 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb. - stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno
jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na
pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a
provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením
a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého
provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení
splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.
Stavba bude napojena na stávající síť technické a dopravní infrastruktury a bude ji rozšiřovat.
Napojení na pozemní komunikace, zejména po dobu výstavby, bude prostřednictvím stávajících
veřejných pozemních komunikací.
Připojení staveb na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení
vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých
pozemních komunikacích. Připojení stavby splňuje požadavky na dopravní obslužnost, parkování a
přístup požární techniky.
- § 23 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. - stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na
sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její
bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.
Navrhovaná stavba nebude přesahovat na sousední pozemek a neznemožňuje zástavbu sousedních
pozemků. Ochranné pásmo komunikace v souvisle zastavěném území obce je dle ustanovení § 30
zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nulové.
- § 23 odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb. - mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště
a připojení staveb na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace.
Navrhovaná stavba nebude umístěna mimo stavební pozemek.
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§ 24 vyhl. č. 501/2006 Sb. (zvláštní požadavky na umisťování staveb)
- § 24 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb. - rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací
se v zastavěném území obcí umisťují pod zem.
Stavby rozvodných energetických zařízení a vedení elektronických jsou umístěny pod zemí.
§ 24e vyhl. č. 501/2006 Sb. (staveniště)
- § 24e odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb. - staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými
trasami pro dopravu materiálu tak, 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, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k
sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno.
- § 24e odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. - na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v
památkových rezervacích nebo v památkových zónách a v přírodních parcích a zvláště chráněných
územích, včetně jejich ochranných pásem, lze zřizovat pouze takové stavby zařízení staveniště, které
nejsou spojeny se zemí pevným základem, nebo zařízení pojízdná.
- § 24e odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb. - stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění
staveb nebo udržovacích prací, musí být povolovány jako dočasné.
- § 24e odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. - zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí
být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy. Přitom je nutné předcházet podmáčení
pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění
odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí
být způsobeno jejich podmáčení.
- § 24e odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb. - stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických
komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a
vytýčeny před zahájením stavby.
- § 24e odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. - veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro
staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání
bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a
pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a
po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.
Přístupy na staveniště v dotčeném úseku budou řešeny přednostně po stávajících komunikacích.
Použití přístupových komunikací bude před zahájením prací souhlasně projednáno s Policií ČR,
příslušnými silničními správními úřady, vlastníky komunikací, Statutárním městem. Podrobně bude
zařízení staveniště zpracováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení.
§ 25 vyhl. č. 501/2006 Sb. (vzájemné odstupy staveb)
- § 25 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb. - Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické,
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod,
státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií,
požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále
umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti,
například technickou infrastrukturu.
Z hlediska dalších, z hlediska tohoto konkrétního záměru relevantních požadavků na odstupové
vzdálenosti, vyjmenovaných v tomto ustanovení, stavební úřad postupoval ve spolupráci s dotčenými
orgány, které v územním řízení hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, a subjekty, které v
územním řízení hájí zájmy veřejné infrastruktury. Všechny dotčené orgány a zástupci zájmů veřejné
infrastruktury se k navrhovanému záměru vyjádřili kladně s tím, že podmínky z jejich vyjádření byly
převzaty do výroku tohoto rozhodnutí.
Odstupy umožňují údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a
činnosti.
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Na základě § 90 písm. c) stavebního zákona stavební úřad posuzoval tu část navržené stavby, která náleží
do působnosti obecného stavebního úřadu (objekty řady 300, 400, 500, 700), z hlediska splnění
technických požadavků na stavby, stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“).
Jednotlivé umísťované stavby nejsou v § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb. výslovně kategorizovány. Na
předložený záměr se ve fázi územního řízení aplikují zejména tato ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
jejichž požadavky jsou splněny způsobem uvedeným níže u každého jednotlivého ustanovení:
§ 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb. (připojení staveb na sítě technického vybavení)
- § 6 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. – Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní
zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro
zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací.
Stavba bude připojena na všechny potřebné sítě technického vybavení. K řešení připojení
navrhovaného záměru na sítě technického vybavení se kladně vyjádřili všechny příslušné dotčené
orgány a vlastníci, správci a provozovatelé příslušné technické infrastruktury. Jejich stanoviska,
vyjádření a smlouvy jsou podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí. Jejich podmínky byly zahrnuty do
výroku tohoto rozhodnutí.
- § 6 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb. – Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci
pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je
nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod.
Odpadní vody u tohoto druhu stavby nevznikají.
- § 6 odst. 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb. – Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem
atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou
srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich
nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje
přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod;
pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.
Veškerá voda z povrchu komunikace bude podchycena a odvedena. Voda ze zpevněných ploch
komunikací není nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění komunikací je zvolen způsob
pomocí klasické dešťové kanalizace a uličních vpustí. K řešení odvodu srážkových se kladně vyjádřili
všechny příslušné dotčené orgány a vlastníci, správci a provozovatelé příslušné technické
infrastruktury. Jejich stanoviska, vyjádření a smlouvy jsou podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí.
Jejich podmínky byly zahrnuty do výroku tohoto rozhodnutí.
- § 8 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. - Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při
respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky,
kterými jsou:
a) mechanická odolnost a stabilita
b) požární bezpečnost
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí
d) ochrana proti hluku
e) bezpečnost při užívání
f) úspora energie a tepelná ochrana.
- § 10 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. - Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala
život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů
okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech,
zejména následkem:
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,
b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,
c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,
d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření,
e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy,
f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře,
g) nevhodného nakládání s odpady,
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výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř
staveb,
nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných
místností.
nevhodných světelně technických vlastností.

- § 14 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. - Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby
a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí
s pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedících pozemcích a stavbách.
Z předloženého návrhu vyplývá, že se jedná o stavby technické infrastruktury - jejich přeložek a
rozšíření sítí. Navržená stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, podmínky ochrany zdraví, ochrany proti hluku. Použité výrobky budou vyhovovat
kritériím na dobu jejich životnosti.
Z hlediska ochrany ovzduší se k navrhovanému záměru vyjádřil Magistrát města Hradec Králové,
odbor životního prostředí dne 18. 7. 2014, zn. SZ MMHK/101581/2014/ŽP/Čer a Ministerstvo
životního prostředí vydalo dne 3. 2. 2015, č. j. 1829/550/14-Mor závazné stanovisko s podmínkami,
které byly převzaty do výroku tohoto rozhodnutí (podmínka č. 33).
Z hlediska ochrany před hlukem je žádost o územní rozhodnutí doložena kladným závazným
stanoviskem Krajské hygienické stanice pro Královéhradecký kraj vydaným dne 11.8.2014 č.j. SKHSHK 13395/2014/4/HOK.HK/No.
Na základě § 90 písm. c) stavebního zákona stavební úřad posuzoval tu část navržené stavby, která náleží
do působnosti speciálního stavebního úřadu (objekty řady 100 a 200), z hlediska splnění obecných
technických požadavků na komunikaci, stanovených vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“).
- § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (Příprava staveb, výstavba a stavební úpravy) - Při přípravě staveb,
výstavbě komunikací a jejich stavebních úpravách se postupuje podle zvláštních předpisů a závazných
českých technických norem uvedených v příloze č. 1 pod č. 1 až 29. Bližší podrobnosti jsou obsaženy
v doporučených českých technických normách uvedených v příloze č. 1 pod č. 30 až 66. při
stavebních úpravách stávajících komunikací je nutno podle místních podmínek zlepšovat kvalitu
komunikace zvýšením bezpečnosti a plynulosti provozu na ní anebo alespoň přispívat k homogenitě
celého tahu.
- § 17 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (Návrhové prvky a kategorie) - Návrhové prvky komunikace musí být
voleny tak, aby poskytovaly všem uživatelům patřičné podmínky pro plynulou a bezpečnou jízdu se
zřetelem k požadované funkci komunikace a při zohlednění únosného zatížení území.
Návrhové prvky a uspořádání komunikací závisejí na volbě návrhové kategorie komunikace, která se
volí podle výhledové intenzity dopravy, charakteristiky území, popř. zástavby a obecných technických
a ekonomických souvislostí.
Každá návrhová kategorie komunikace je dána šířkou komunikace a návrhovou rychlostí. Návrhová
rychlost je taková rychlost, kterou mohou po této komunikaci bezpečně projíždět jednotlivá vozidla.
Bližší údaje k rozmezí návrhových rychlostí pro jednotlivé návrhové kategorie komunikací obsahují
doporučené ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
- § 18 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (Směrové a výškové vedení) - Směrové a výškové vedení trasy
komunikace musí být vzájemně sladěno a přizpůsobeno dopravnímu významu a kategorii komunikace,
jakož i bezpečnosti a plynulosti provozu na ní.
Nejmenší návrhové hodnoty směrových a výškových prvků se navrhují jen v odůvodněných případech
a nesmí být kumulovány ani nesmí být užity v místě a v blízkosti křižovatek nebo na jiných místech
kritických z hlediska bezpečnosti provozu.
Délky rozhledu musí být po celé nově budované trase komunikace rovny dráze potřebné pro zastavení
před překážkou na vozovce.
Na silnicích s jedním obousměrným jízdním pásem je třeba, aby se úseky s větší než minimální délkou
rozhledu pro předjíždění podílely co největší mírou na celkové délce komunikace a rozmístily po ní co
nejrovnoměrněji.
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Podrobnosti k nejmenším návrhovým hodnotám směrových a výškových prvků, k největším podélným
a výsledným sklonům, nejmenším délkám rozhledu pro zastavování a pro předjíždění obsahují
doporučené ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
- § 19 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (Příčné uspořádání na úsecích mezi křižovatkami) - Koruna
komunikace zahrnuje jízdní, přídatné a přidružené pruhy, vodicí proužky, krajnice, případně střední
nebo i postranní dělicí pás, chodníky a pásy nebo pruhy pro chodce a cyklisty. Veřejné chodníky a
pásy nebo pruhy pro chodce a cyklisty nejsou přípustné v koruně dálnic a silnic pro motorová vozidla.
Přídatné pruhy pro pomalá vozidla nebo zvětšený počet jízdních pruhů se zřizují zejména na úsecích
ve stoupání a klesání, jestliže podíl pomalých vozidel v dopravním proudu a jejich jízdní rychlosti
vyvolávají nepřijatelné snížení plynulosti provozu.
Zastávkové pruhy linkové osobní dopravy se připojují na silnicích a na místních komunikacích podle
závazné ČSN 73 6425.
Nezpevněná část krajnice musí být dostatečně široká, aby usnadňovala rozhled a poskytovala
dostatečný prostor pro umístění součástí a příslušenství komunikace, kde je to nezbytné.
Šířku středního dělicího pásu na velmi stísněných úsecích je možno redukovat, musí však být
zachována šířka nutná k osazení záchytného bezpečnostního zařízení. Přitom musí však být zajištěn
rozhled pro zastavení ve směrovém oblouku. Střední dělicí pás u dálnic a silnic pro motorová vozidla
musí být opatřen záchytným bezpečnostním zařízením, u ostatních směrově rozdělených komunikací
se záchytné bezpečnostní zařízení umisťuje v závislosti na intenzitě a skladbě dopravy, povolené
jízdní rychlosti a šířce dělicího pásu.
Základní příčný sklon vozovky na nově budovaných úsecích musí být nejméně 2,5 %, na
rekonstruovaných úsecích nejméně 2 %. Podrobnější informace k úsekům, kde se mění příčný sklon
střechovitý na jednostranný, a k ustanovením odstavců 2 až 5 obsahují doporučené ČSN 73 6101 a
ČSN 73 6110.
- § 20 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (Křižovatky) - Tvar křižovatky se volí podle intenzity křižujících se
dopravních proudů, kategorie křižujících se komunikací a umístění křižovatky v terénu. Druh a typ
křižovatky a její návrhové prvky obsahuje závazná ČSN 73 6102.
Při návrhu úrovňových křižovatek musí být zabezpečeny co nejlepší rozhledové poměry, geometrie
křižovatky se řeší v souladu s její funkcí co nejjednodušeji, aby byla pro uživatele přehledná a
pochopitelná a aby byly zvýrazněny hlavní a vedlejší směry z hlediska přednosti v jízdě.
- § 21 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (Těleso komunikace) - Konstrukce vozovky a zemního tělesa
komunikace, jejich odvodnění a ochrana, druh a jakost použitých materiálů se navrhují na základě
vyhodnocení dopravního významu, dopravního zatížení komunikace, druhu podloží a klimatických
podmínek podle závazných českých technických norem uvedených v příloze č. 1 pod č. 5 až 16 a 23.
Podrobnosti o zemním tělese komunikace obsahují doporučené české technické normy uvedené v
příloze č. 1 pod č. 36 až 40, 44, 49 a 52.
- § 22 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (Životní prostředí a začlenění do krajiny) - Při přípravě a provádění
staveb a stavebních úprav komunikací se vychází z požadavků ochrany přírody a životního prostředí
podle zvláštních předpisů.
Začlenění trasy komunikace do krajiny a výsadba zeleně se řeší ohleduplně podle místních poměrů i s
ohledem na ochranu proti oslňování a proti nepříznivým povětrnostním vlivům (vítr, sněžení apod.).
Protihlukové stěny podél komunikace musí být budovány tak, aby byly co nejšetrněji začleněny do
okolní krajiny, a zřizují se pouze v případech, kde není možné snížit škodlivé účinky dopravního
hluku jiným způsobem.
- § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb. (Veřejné osvětlení) - Dálnice a silnice se vždy osvětlují v zastavěném
území obcí. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené úseky, jako např. na hraničních
přechodech, v tunelech a na jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek
obsažených v závazných ČSN 73 6102 a ČSN 73 7507. Osvětlení lze zřídit i v oblastech, kde to
zdůvodňuje intenzita dopravy, případně četnost chodců a cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené
české technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a 51.
Podrobné řešení stavby komunikací bude předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení,
příp. prováděcí dokumentace. Výše uvedené požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., které se uplatní
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v územním řízení, navržená stavba splňuje, což prověřily především „Kapacitní posouzení křižovatky“,
které zpracovala společnost Valbek v říjnu 2013, dále pak „Posouzení řešení odtokových poměrů
křižovatka Mileta v širších souvislostech“, které zpracovala společnost DHI a. s. v únoru 2015, výpočty
osvětlení od společnosti Artechnik - Schréder, a. s. z listopadu 2013, akustické posouzení společnosti
EKOLA group, spol. s r. o. z června 2014, „Studie koncepce zeleně ve vazbě na upravený návrh
křižovatky Mileta“ od Ateliéru DELTA 90 z června 2014. Tyto dokumenty jsou součástí projektové
dokumentace stavby, příp. spisu územního řízení. Projektovou dokumentaci pro změnu územního
rozhodnutí zpracovala oprávněná osoba ve smyslu § 158 stavebního zákona v návaznosti na zákon č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby Ing. Miroslav Hanžl, ČKAIT 0500954, s výjimkou části „Mostní objekty“, kterou
vypracoval autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Jiří Jachan, ČKAIT - 0501068.
Při navrhování staveb a jejich změn je naplnění těchto výše uvedených obecných požadavků na výstavbu
(vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek) zákonnou povinností projektanta podle
ustanovení § 159 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Ustanovení odst. 1: „Projektant odpovídá za správnost,
celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a
za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány
územního plánování a dotčenými orgány“.
Na základě § 90 písm. c) stavebního zákona stavební úřad posuzoval předložený záměr z hlediska splnění
technických požadavků na stavby, stanovených vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.
398/2009 Sb.“).
Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Silniční obruby na styku s vozovkou jsou
navrženy zvýšené o více než 0,08 m, v místě přechodů budou snížené na 0,02 m a u vjezdů na 0,04 m.
Záhonové obruby budou zvýšeny o 0,06 m. Snížené obruby budou opatřeny varovnými pásy z reliéfní
kontrastní dlažby v šířce 0,4 m a v místě přechodů budou doplněny signálními pásy šíře 0,8 m.
Bezbariérové užívání stavby bude dále řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Na základě § 90 písm. d) stavebního zákona stavební úřad posuzoval předložený záměr s požadavky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
V daném případě se jedná o stavbu dopravní a technické infrastruktury. Stavba byla projednána se všemi
vlastníky dopravní a technické infrastruktury. Jejich stanoviska, vyjádření, souhlasy byly podkladem pro
vydání tohoto rozhodnutí. Jejich podmínky byly zahrnuty do výroku tohoto rozhodnutí. K žádosti o
vydání územního rozhodnutí byly doloženy smlouvy s jednotlivými vlastníky a správci veřejné technické
infrastruktury podle § 86 odst. 2 b) a 88 stavebního zákona a plánovací smlouva.
Na základě § 90 písm. e) stavebního zákona stavební úřad posuzoval předložený záměr s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
K záměru byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů, záměr je s těmito stanovisky v souladu,
podmínky dotčených orgánů, které jsou pro stavební úřad závazné, byly převzaty do výrokové části
tohoto územního rozhodnutí. Souhlasná stanoviska dotčených orgánů zajišťují soulad záměru s
požadavky zvláštních právních předpisů. Závazná stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve
vzájemném rozporu. Výčet předložených stanovisek (závazných stanovisek) je uveden výše tohoto
odůvodnění.
Stavební úřad se zabýval ochranou vlastnických práv podle § 86 odst. 3 stavebního zákona „jestliže
žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku
nebo stavbě předloží souhlas jejich vlastníka: to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit“.
V daném případě se jedná o stavbu dopravní a technické infrastruktury, která je zařazena do seznamu
veřejně prospěšných staveb v kapitole A.11.4.1. Veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické vybavení
území - pro dopravu s označením „I/4“ Přestavba a zvětšení plošného rozsahu křižovatky „Mileta“,
včetně napojení třídy E. Beneše na Třebešskou radiálu“, který je součástí závazné části Územního plánu
města Hradec Králové. Jedná se tedy o stavbu ve veřejném zájmu. Pro tento účel lze pozemky, na kterých
je umístění stavby navrženo, vyvlastnit. Stavební úřad proto nevyžadoval pro vydání územního
rozhodnutí souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. Vlastnické vztahy musí být vypořádány před
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podáním žádosti o stavební povolení. Přesto byla žádost o vydání rozhodnutí doložena souhlasy vlastníků
dotčených pozemku a staveb na nich nebo smlouvami o právu provést stavbu.
Dle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v
řízení se doručují 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 úkony v řízení
doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu. Dle § 9b odst. 2 zákona EIA se navazující řízení
vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení.
Dle ustanovení § 144 správního řádu:
odst. 1 - „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s
více než 30 účastníky“.
odst. 2 - „Účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou
vyhláškou. Řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce; lhůta nesmí být kratší
než 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce“.
odst. 6 - „V řízení s velkým počtem účastníků řízení lze doručovat písemnosti, včetně písemností
uvedených v § 19 odst. 4, veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst.
1, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům řízení se doručuje jednotlivě“.
Dle § 86 odst. 6 stavebního zákona „V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání
územního rozhodnutí účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.“.
Stavebník je dle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit si informace o existenci
podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále dle ustanovení § 152
stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na
zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení
nebo u jiného obdobného záměru. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v
dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
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 rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Gabriela Vaňkátová v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Hana Juričková
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Hořice je dnem doručení.
Vyvěšeno dne: .............................................................. Sejmuto dne: ........................................................
Elektronicky vyvěšeno dne: .......................................... Sejmuto dne: ........................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Obdrží:
Jednotlivě:
Účastníci (zástupci) podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h
Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Armádní Servisní, příspěvková organizace, IDDS: dugmkm6
Statutární město Hradec Králové, IDDS: bebb2in
UPC Česká republika, s.r.o., divize Východní Čechy, IDDS: 4hds44f
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Univerzita Hradec Králové, IDDS: k3xj9dz
Univerzita Karlova, IDDS: piyj9b4
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
OMV Česká republika, s.r.o., IDDS: j28cgfw
ELLA-CS, s.r.o., IDDS: zp2cebp
PRO.MED.CS Praha a.s., IDDS: cdhfuep
ZVU a.s., IDDS: u2sg69g
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, IDDS: huipeck
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IDDS: 2pemvrd
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Fakultní nemocnice Hradec Králové, IDDS: v7zqi84
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
České Radiokomunikace, a.s., oddělení Ochrany sítí, IDDS: g74ug4f
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., IDDS: 7vngmmd
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií, IDDS: urnai6d
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., IDDS: rdhpikq
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
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Dotčené orgány:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, IDDS: bebb2in
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, IDDS: bebb2in
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, IDDS: bebb2in
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: urnai6d
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Hradec Králové, IDDS: urnai6d
Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
K vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, nám. Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Magistrát města Hradec Králové, IDDS: bebb2in
Na vědomí:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- st. parc. č. 925, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1402/1, 1402/2, 1404/1, 1404/2, 1407, 1586,
1587, 1697, 1702, 1726, 1785, 1790, 1791, 1799, 1821, 1854, 1892, 1902/1, 1943 v katastrálním
území Hradec Králové.
- poz. parc. č. 191/35, 191/42, 191/55, 191/56, 191/57, 200/4, 200/6, 200/7, 200/13, 200/14,
200/24, 201/5, 201/11, 201/41, 202/5, 202/6, 202/7, 202/9, 202/18, 202/21, 207/15, 207/16,
207/17, 207/18, 207/37, 207/38, 208/2, 268, 1302/2, 1378 v katastrálním území Hradec Králové.
- st. parc. č. 2959, 2962, 2961/3, 2963/1, 3307, 3308, 3309/1, 3309/2, 3310/2, 3310/4, 3311/2,
3312/1, 3313/4, 3314/1 v katastrálním území Nový Hradec Králové
- poz. parc. č. 606/1, 606/2, 606/61, 609/2, 609/4, 611/10, 611/12, 611/39, 611/42, 611/43, 613/10,
613/14, 613/35, 639/65, 725/1, 725/14, 725/16, 725/17, 725/120, 725/174, 725/177, 725/178,
725/187, 725/198, 725/202, 725/210, 725/252, 737/4, 1285/9, 1287/13, 1288/7, 1314, 1384/2,
3579 v katastrálním území Nový Hradec Králové.
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno:
- Hradec Králové č. p. 1171, 1172, 1177, 1178, 1202, 1203, 1207, 1212, 1219, 1227, 1231
- Nový Hradec Králové č. p. 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,
1565, 1687, 1688, 1689
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona
Kruh pro občanskou společnost, Jižní 795, 500 03 Hradec Králové
Světlo pro Hradec, Milady Horákové 1737/5, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

