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DLE ROZDĚLOVNÍKU

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavebník, OBEC OLEŠNICE, IČO 00269263, Olešnice 44, 503 51 Olešnice, podal dne 8. 11. 2017
u Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy žádost o udělení výjimky z obecných požadavků
na výstavbu a podáním ze dne 24. 9. 2018 u Magistrátu města Hradec Králové – odbor stavební pod
č.j. MMHK/171225/2018 zažádal o vydání stavebního povolení na stavbu „Dopravně bezpečnostní
úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice“, SO 101 VJEZDOVÁ BRÁNA, SMĚR OD LEVÍNA, SO 102
PŘECHOD PRO CHODCE U OBECNÍHO ÚŘADU, SO 103 REKONSTRUKCE CHODNÍKU. Tato řízení
speciální stavební úřad spojil usnesením poznamenaným do spisu pod SZ MMHK/195397/2017 OD1/Fal,
MMHK/164151/2018 ST3/Fal (žádost byla postupně doplňována o chybějící podklady).
Magistrát města Hradec Králové – odbor stavební jako příslušný speciální stavební úřad podle
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“), v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonávající státní správu podle
§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, přezkoumal žádost podle § 109 a 114 stavebního zákona a na základě tohoto
přezkoumání rozhodl takto:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

STAVEBNÍ POVOLENÍ
na stavbu
„Dopravně bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice“
SO 101 VJEZDOVÁ BRÁNA, SMĚR OD LEVÍNA
SO 102 PŘECHOD PRO CHODCE U OBECNÍHO ÚŘADU
SO 103 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 54, 58, parc. č. 215/2, 215/3, 215/9, 215/22, 265/1, 276/2, 276/3,
279/2 v katastrálním území Olešnice nad Cidlinou. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
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Stavba obsahuje:
Záměrem projektové dokumentace jsou dopravně bezpečnostní opatření v obci Olešnice, na průtahu
silnice III. třídy č. 32736.
SO 101 VJEZDOVÁ BRÁNA, SMĚR OD LEVÍNA
Na začátku zastavěného území obce Olešnice ve směru od Levína, resp. od Silnice II/327 je vytvořena
vjezdová „brána“ – střední dělící ostrůvek pro snížení rychlosti na vjezdu do obce. Ostrůvek je osazen
s jednostranným vychýlením jízdního pruhu ve směru do obce. Boční posun jízdního pruhu je o cca
3,1 m. Délka ostrůvku je cca 23 m, vrcholy jsou zaobleny oblouky o poloměru 1 m. Výška čel ostrůvku
je 20 cm nad niveletu vozovky. Šířka průběžného jízdního pásu je 4,0 m. Šířka vychýleného jízdního
pásu je 4,15 m. Podélný sklon vozovky v místě dělícího ostrůvku je cca 5 %. Dělící ostrůvek je ohraničen
betonovými silničními obrubníky ABO 1-15 (100/30/15 cm), v místě přechodu pro chodce a k ohraničení
vychýleného jízdního pásu budou osazeny betonové silniční obrubníky ABO 2-15 (100/25/15 cm).
Základní výška silničního obrubníku je 10 cm. Silniční obrubník dělícího ostrůvku je ohraničen dvojlinkou
z žulových kostek 10/10. Směrem do zeleně je obrubník v dělícím ostrůvku lemován dlažbou 30/30/5 cm.
V prostoru úprav vjezdové brány je navržena obnova živičného krytu. Rozšiřovaná vozovka bude
navázána na stávající stav s přesahy konstrukčních vrstev min. 0,25 m, resp. 0,5 m u podkladní živičné
vrstvy. Styčné spáry budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.
V místě dělícího ostrůvku je navržen přechod pro chodce směrem k fotbalovému hřišti. Stávající chodník
podél silnice je přeložen, šířka chodníku je 2,0 m. Příčný sklon chodníku je max. 2 % směrem do
vozovky. Navrhovaná část chodníku u hřiště navazuje na stávající chodník u č. p. 67. Výškový rozdíl mezi
chodníkem a terénem je vyrovnán opěrnou zdí z betonových palisád. Do palisád bude kotveno ocelové
třímadlové ochranné zábradlí s výškou 1,1 m. Spodní tyč – zarážka bude umístěna ve výšce 150 mm nad
niveletou chodníku. Délka opěrné zdi a zábradlí je cca 7,5 m. Podélný sklon chodníku u hřiště je
max. 8 %, příčný sklon chodníku je max. 2 %. V ose přechodu pro chodce je navrhován signální pás
v šířce 0,8 m, okraje přechodu jsou označeny varovným pásem v šířce 0,4 m. Na straně u fotbalového
hřiště je signální pás ukončen u umělé vodící linie. Chodník proti zeleni je ohraničen betonovým
chodníkovým obrubníkem s výškou 6 cm nad niveletu chodníku.
SO 102 PŘECHOD PRO CHODCE U OBECNÍHO ÚŘADU
Stávající přechod pro chodce v nároží křižovatky s místní komunikací bude posunut o cca 1,5 m směrem
do křižovatky s místní komunikací a bude zkrácen rozšířením chodníku podél obecního úřadu.
Autobusová zastávka směr Chlumec nad Cidlinou je z důvodu zajištění rozhledů na přechod pro chodce
posunuta o cca 60 m k č. p. 81. Na protější straně silnice je autobusová zastávka posunuta o cca 30 m
směrem na Chlumec nad Cidlinou mimo sjezdy na sousední nemovitosti. Autobusové zastávky jsou
umístěny v jízdních pruzích. Dále je v této části obce upraveno nároží křižovatky III/32736 a místní
komunikace směr Lužice. Místní komunikace je zúžena vysazenými chodníkovými plochami
s navrhovaným místem umožňujícím přecházení. V nároží křižovatky je chodník bodově zúžen
na 1,25 m.
Chodníky a sjezdy jsou od vozovky odděleny betonovým silničními obrubníky. Základní výška silničního
obrubníku je 10 cm, v místě sjezdů je výška silničního obrubníku 2 cm (pravá strana vozovky směr
Chlumec nad Cidlinou) resp. 5 cm (levá strana). Příčný sklon chodníku je jednostranný, p = 2 % směrem
do vozovky, podélný sklon chodníků je dle přilehlé vozovky, nepřekračuje 1,99 %. Snížení chodníku do
sjezdů po pravé straně komunikace a v místě přechodů pro chodce a místě umožňujícím přecházení
bude rampově na celou šířku chodníku, po levé straně bude provedena pouze šikmá pochozí plocha
(max. sklon 12,5 %) se zachováním průchozího provfilu chodníku v šířce min. 1,0 m. Chodník proti zeleni
je ohraničen betonovým chodníkovým obrubníkem s výškou 6 cm nad niveletu chodníku.
SO 103 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ
V tomto objektu je řešena rekonstrukce stávajících nevyhovujících oboustranných chodníků z betonové
velkoplošné dlažby na průtahu silnice III. třídy obcí. Jsou řešeny úseky chodníku mezi objekty SO 101
a SO 102 a dále pak chodníky směr Chlumec nad Cidlinou.
Příčný sklon chodníku je jednostranný, p = 2 % směrem do vozovky, Podélný sklon chodníků je dle
přilehlé vozovky, nepřekračuje 3,55 %. V trase chodníku, v křižovatce silnice III. třídy a místní
komunikace je po levé straně komunikace navrženo místo pro přecházení. Chodníky a sjezdy jsou
vozovky odděleny betonovými silničními obrubníky. Základní výška silničního obrubníku je 10 cm, v místě
sjezdů je výška silničního obrubníku 2 cm (pravá strana vozovky směr Chlumec nad Cidlinou) resp. 5 cm
(levá strana). Snížení chodníku do sjezdů po pravé straně komunikace a v místě přechodů pro chodce
a místě umožňujícím přecházení bude rampově na celou šířku chodníku, po levé straně bude provedena
pouze šikmá pochozí plocha (max. sklon 12,5 %) se zachováním průchozího profilu chodníku v šířce
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min. 1,0 m. Chodník proti zeleni je ohraničen betonovým chodníkovým obrubníkem s výškou 6 cm
nad niveletu chodníku.
Stavbou nedochází ke změně odtokových poměrů. Srážkové vody z komunikace jsou svedeny
do stávajících, popř. přesunutých uličních vpustí napojených na dešťovou kanalizaci. Stávající uliční
vpusti, které je nutné přesunout k poloze nového silničního obrubníku budou vybourány. Nahrazeny
budou uliční vpustí DN 500 s kalovým košem a košem na nečistoty. Přípojky budou prodlouženy
potrubím z PVC DN 150. Stávající mříže uličních vpustí v chodníku kryté plechem budou demontovány,
nahrazeny budou litinovými vtokovými mřížemi s bočním vtokem (typ Radbuza).
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Rozhodující
pro posouzení pláně je provedení zátěžových zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti
zemní pláně Edef,2 = min. 45 MPa (pro vozovku), Edef,2 = 30 MPa (pro chodníky a sjezdy) u všech
stavebních objektů. Modul přetvárnosti zemní pláně je třeba ověřit statickou zatěžovací zkouškou dle
ČSN 73 6133. Do projektové dokumentace je uvažováno v případě nedosažení požadovaných hodnot
s výměnou zemni za hrubozrnné materiály v tl. 25 cm.
Podmiňující investice:
SO 401 – Osvětlení vjezdové brány
SO 402 – Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního úřadu
Předmětem stavebního povolení nejsou samostatné sjezdy, dopravní značení, případné kácení
dřevin, přeložky sítí, přeložka veřejného osvětlení a terénní úpravy.

II.

V souladu s ust. § 169 stavebního zákona povoluje výjimku z ust. bodu 1.0.2. příl. č. 2
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, v platném znění

Podle bodu 1.0.2. příl. č. 2 vyhlášky platí: „Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně
1 500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.“ Podle § 14 vyhlášky lze za podmínek stanovených
v ust. § 169 stavebního zákona v odůvodněných případech z tohoto ustanovení povolit výjimku.
– snížení šířky chodníku lokálně u č.p. 78 (st.č.79) na 1,25 m
III.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

A:

Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

A1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval: Kamil Hronovský, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace
nekolejová doprava – ČKAIT 0601891; Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení speciálního stavebního úřadu.
A2. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
A3. Stavebník oznámí zahájení prací nájemcům pozemků a zařízením (staveb) na nich.
A4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět.
A5. Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vytyčení prostorové polohy stavby. Vytyčovací
protokol, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, bude předložen při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.
A6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
A7. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu
a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
A8. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního
povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).
A9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
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• závěrečná kontrolní prohlídka
A10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
A11. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou
(objekty SO 401 – Osvětlení vjezdové brány, SO 402 – Osvětlení přechodu pro chodce u Obecního
úřadu. Tyto stavební objekty jsou podmiňujícími investicemi).
A12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: provádění stavby bude řídit stavbyvedoucí,
který má příslušnou autorizaci pro dopravní stavby.
A13. Vozidla stavby budou vyjíždět na stávající komunikace zcela očištěna.
B:

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

B1. Česká telekomunikační
pod č.j. 650409/17

infrastruktura

a.s.,

vyjádření

k existenci

ze

dne

26. 6. 2017

B2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 22. 9. 2017
pod č.j. POS 982/17
B3. GridServices, s.r.o., vyjádření pro povolení stavby ze dne 25. 07. 2017 pod zn. 5001543363
B4. Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
ze dne 29.8.2016 pod zn. 9514/16/PO 9514/16/PO-NM2

organizace,

stanovisko

k projektu

B5. ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 4. 7. 2017 pod zn. 1093635261
B6. ČEZ Distribuce a.s., sdělení o existenci ze dne 25. 2. 2019 pod zn.0101065434 – nenahrazuje
vyjádření k PD
B7. ČEZ Distribuce a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 2. 10. 2018 pod zn. 1100662615
B8. Vodovody a kanalizace Hradec
pod č. j. VAKHK/VHR/VJ/18/0284
B9. Královéhradecká
zn. 681/TD2-18
C:

provozní, a.s.,

Králové,
vyjádření

a.s.,

vyjádření

k

PD

z hlediska existence sítí

ze
ze

dne
dne

23. 10. 2018
26. 9. 2018,

Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

C1. Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, stanovisko ze dne 12. 9. 2017 pod KUKHK-28847/ZP/2017
•

Záměr „Dopravně – bezpečnostní opatření a rekonstrukce chodníků, Olešnice“ nemůže mít
významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb.,
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit nebo vyhlášené ptačí oblasti
ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
C2. Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany, stanovisko ze dne 19. 9. 2017 pod KUKHK-28553/ZP/2017
•

– Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona EIA, vykonávající
státní správu v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí, sděluje, že záměr „Dopravně
bezpečnostní úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice“ nenaplňuje svým charakterem
a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto nepodléhá posuzování vlivů na životní
prostředí.
C3. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, souhlasné
závazné stanovisko ze dne 7. srpna 2017 pod Sp.Zn. 6696/64098/2017-8201-OÚZ-PCE
•

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace
(situování, výška, rozsah)

C4. Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, koordinované stanovisko,
ze dne 1. 8. 2017, SZ MMHK/117880/2017/ŽP/Mat MMHK/133372/2017
Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí
•

Odpadové hospodářství (Črn)
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán
veřejné správy dle § 79 zákona o odpadech nemáme k záměru připomínky:
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Odpady vznikající v rámci stavební činnosti budou využity nebo odstraněny v souladu
s ustanovením zákona o odpadech a souvisejícími vyhláškami. Při stavebních
činnostech nesmí být produkcí odpadů ohrožováno ani poškozováno životní
prostředí.

Ochrana ovzduší (Par)
Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavebního
záměru z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
a k uvedenému záměru nemá námitek.
- Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu
realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování
emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění
apod.).

Magistrát města Hradec Králové – odbor památkové péče
•

Stavba se bude nacházet na území s archeologickými nálezy, proto v soulasu s § 22 odst. 2
a § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči je povinností stavebníka následující:
- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči,
povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Praha (Letenská
4, 118 01 Praha) nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno
(Královopolská 147, 612 00 Brno) Případně i oprávněné archeologické organizaci,
svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu.
K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu
o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních
dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému
pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů. Musí
být ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po
archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním
obvodu k archeologickému nálezu došlo.

C5. Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, závazné stanovisko, souhlas
k trvalému
odnětí
půdy
ze
ZPF
ze dne 26. 1. 2017,
SZ MMHK/167767/2016/ŽP/Čer
MMHK/17276/2017
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:
- V terénu bude provedeno zaměření ploch určených k trvalému odnětí
ze zemědělského půdního fondu a současně bude zajištěno, aby nedošlo k posunu
vytyčených hranic.
- Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 20 cm a 65 m 3 bude rozhrnuto na pozemku
p. č. 265/1 v k. ú. Olešnice nad Cidlinou. Dojde k navýšení kulturní vrstvy
na pozemku fotbalového hřiště.
- Finanční odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebudou
předepsány, protože dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF
se na uvedenou stavbu nevstahují.
- Povinný k platbě odvodů je povinnen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, který vydal souhlas s odnětím
o Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím
podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí
právní moci, a
o Písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před
jejím zahájením.
- Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii
oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
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Po dokončení stavby bude magistrátu města předloženo skutečné provedení
zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu.

C6. Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Územní odbor Hradec
Králové, Dopravní inspektorát, č.j. KRPH-32775-2/ČJ-2017-050206 ze dne 21. července 2017
•

Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených
i přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém
předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu samostatnou
zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 Zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,
projednán příslušným správním orgánem se zdejším dopravním inspektorátem a dále bude
sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu
v rámci řízení o povolení zvláštního užívání vedeného příslušným silničním správním
úřadem ve smyslu § 25 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

•

V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) předloží
zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou
projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
(dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení místní úpravy
provozu na pozemních podle § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, projednán příslušným
správním orgánem se zdejším dopravním inspektorátem.

C7. Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, U přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové,
č.j. HSHK-4660-2/2017 ze dne 7. 8. 2017, souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu
na úseku požární ochrany
C8. Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta, závazné stanovisko orgánu územního
plánování ze dne 6. 3. 2019, SZ MMHK/043050/2019/HA/MA
•

Záměr bude umístěn v souladu s touto ověřenou částí projektové dokumentace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
OBEC OLEŠNICE, Olešnice 44, 503 51 Olešnice
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín – Děčín IV-Podmokly
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 50003 Hradec Králové – Slezské
Předměstí
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 50003 Hradec Králové – Slezské Předměstí
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40117 Ústí nad Labem
Odůvodnění:
Stavebník, OBEC OLEŠNICE, IČO 00269263, Olešnice 44, 503 51 Olešnice, kterého ve věci vydání
rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků zastupuje Kamil Hronovský,
IČO 68459327, Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno, podal dne 8. 11. 2017 u Magistrátu města
Hradec Králové – odboru dopravy žádost o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
a podáním ze dne 24. 9. 2018 u Magistrátu města Hradec Králové – odbor stavební pod
č.j. MMHK/171225/2018 zažádal o vydání stavebního povolení na stavbu „Dopravně bezpečnostní
úpravy a rekonstrukce chodníků, Olešnice“, SO 101 VJEZDOVÁ BRÁNA, SMĚR OD LEVÍNA, SO 102
PŘECHOD PRO CHODCE U OBECNÍHO ÚŘADU, SO 103 REKONSTRUKCE CHODNÍKU, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Tato řízení speciální stavební úřad spojil usnesením
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poznamenaným do spisu pod SZ MMHK/195397/2017 OD1/Fal, MMHK/164151/2018 ST3/Fal (žádost
byla postupně doplňována o chybějící podklady).
Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, odbor výstavby a životního prostředí vydal dne 31. 3. 2017 územní
rozhodnutí č.j. OVŽP 528/17 117/2017-Hol, Naše č.j.25/528-5/217. Rozhodnutí o umístění stavby
vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její
umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, a pro napojení na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím o
stavbě a stavebním pozemku.
Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, odbor výstavby a životního prostředí dále vydal dne 5. září. 2017
souhlas podle § 15 odst. 2 pod č.j. OVŽP 3754/17 508/2017-Hol, naše č.j. 103/3754-5/2017, kterým ověřil
dodržení podmínek daných platným územním rozhodnutím.
Povolení pro stavby může speciální stavební úřad vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu
příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta dále vydal k záměru dne 6. 3. 2019
souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování podle §96b stavebního zákona pod
SZ MMHK/043050/2019/HA/MA
Dne 30. 4. 2019 pod SZ MMHK/195397/2017 OD1/Fal MMHK/072116/2019 ST3/Fal speciální stavební
úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště
a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální
stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení stanovil lhůtu 10 dnů od doručení oznámení
(dnem doručení je 15 den vyvěšení této vyhlášky) a upozornil, že v této lhůtě mohou účastníci řízení
uplatnit námitky ke stavebnímu řízení a dotčené orgány svá stanoviska. Zároveň stavební úřad ve svém
oznámení o zahájení stavebního řízení upozornil na tzv. „koncentrační zásadu“ a poučil dotčené orgány
a účastníky řízení, že závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona)
a námitky účastníků řízení ke stavebnímu řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim
v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet.
Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dále stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci pětidenní lhůtu
k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, že se nejedná o další lhůtu pro
podání námitek ke stavebnímu řízení, ale pouze o možnost seznámit se s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí. Případné námitky ke stavebnímu řízení v této pětidenní lhůtě by byly námitkami
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112
odst. 1 stavebního zákona.
Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Hradec Králové – odbor
stavební, úřední dny: Po a St 8 - 17).
V průběhu řízení došlo ke změně Organizačního řádu města Hradec Králové. V souladu se směrnicí
Rady města Hradec Králové č. 1/2018, kterou se provádí změna č. 5 Organizačního řádu Magistrátu
města Hradec Králové schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2018/219
ze dne 13. 2. 2018 vykonává s účinností od 1. 3. 2018 působnost speciálního stavebního úřadu
pro silnice II. a III. třídy, pro místní komunikace a pro veřejně přístupné účelové komunikace Magistrát
města Hradec Králové - odbor stavební.
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu
druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být
přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny
níže a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.
Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
▪ podle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník):
OBEC OLEŠNICE, Olešnice 44, 503 51 Olešnice
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▪ podle § 109 písm. b) stavebního zákona (vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li
stavebníkem):
- jiný vlastník (než stavebník)
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
▪ podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
není-li stavebníkem):
- jiný vlastník (než stavebník)
Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
▪ podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):
správci, vlastníci sítí, komunikací, toků a pod.:
OBEC OLEŠNICE, Olešnice 44, 503 51 Olešnice
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín – Děčín IV-Podmokly
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 50003 Hradec Králové – Slezské
Předměstí
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 50003 Hradec Králové – Slezské Předměstí
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
věcné břemeno:
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40117 Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín – Děčín IV-Podmokly
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
(v řízení doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád)
▪ podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
p.č. st. 34 če. 23, p.č. st. 35/1 čp. 22, p.č. st. 35/2 čp. 70, p.č. st. 45/2 čp. 81, p.č. st. 46 čp. 35, p.č. st.
56/1 čp. 45, p.č. st. 56/2 čp. 77, p.č. st. 64 čp. 57, p.č. st. 67 čp. 60, p.č. st. 68 čp. 61, p.č. st. 69 čp. 62,
p.č. st. 70 čp. 64, p.č. st. 71/1 čp. 65, p.č. st. 71/2, p.č. st. 72 čp. 66, p.č. st. 73 čp. 67, p.č. st. 74 čp. 68,
p.č. st. 75 čp. 69, p.č. st. 76 čp. 63, p.č. st. 79 čp. 78, p.č. st. 81 čp. 80, p.č. st. 117, p.č. st. 142 čp. 120,
p.č. st. 160, p.č. st. 166 čp. 124, p.č. st. 170 čp. 126, p.č. 202, p.č. 215/4, p.č. 215/11, p.č. 215/12, p.č.
215/13, p.č. 215/23, p.č. 215/24, p.č. 215/25, p.č. 215/26, p.č. 215/27, p.č. 216/3, p.č. 216/15, p.č.
216/16, p.č. 216/17, p.č. 216/24, p.č. 263/2, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 264/3, p.č. 264/7, p.č. 264/8, p.č.
264/9, p.č. 264/10, p.č. 264/11, p.č. 264/12, p.č. 264/13, p.č. 264/14, p.č. 265/2, p.č. 265/3, p.č. 265/4,
p.č. 890 v katastrálním území Olešnice nad Cidlinou
a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li
ve věci vydáno územní rozhodnutí.
Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, odbor výstavby a životního prostředí vydal dne 31. 3. 2017
územní rozhodnutí č.j. OVŽP 528/17 117/2017-Hol, Naše č.j.25/528-5/217. Rozhodnutí
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o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh
a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení, a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím o stavbě a stavebním pozemku.
Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, odbor výstavby a životního prostředí dále vydal dne
5. 9. 2017 souhlas podle § 15 odst. 2 pod č.j. OVŽP 3754/17 508/2017-Hol, naše č.j. 103/37545/2017, kterým ověřil dodržení podmínek daných platným územním rozhodnutím.
Povolení pro stavby může speciální stavební úřad vydat jen se souhlasem obecného stavebního
úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta dále vydal k záměru dne 6. 3. 2019
souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování podle §96b stavebního zákona pod
SZ MMHK/043050/2019/HA/MA
b) projektová dokumentace je úplná a přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu.
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, jiné technické, popř. jiné vybavení
potřebné k užívání stavby není třeba budovat.
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci,
popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.
e) stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení
a dotčených orgánů státní správy:
•

Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, stanovisko ze dne 12. 9. 2017 pod KUKHK-28847/ZP/2017

•

Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA,
IPPC a technické ochrany, stanovisko ze dne 19. 9. 2017 pod KUKHK-28553/ZP/2017 –
nevyžaduje posouzení EIA

•

Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství, stanovisko k územnímu rozhodnutí ze dne 14. 9. 2016 pod KUKHK35763/DS/2016-2/MT

•

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, odbor výstavby a životního prostředí, územní rozhodnutí ze
dne 31. března 2017 pod č.j. OVŽP 528/17 117/2017-Hol, Naše č.j.25/528-5/217

•

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou, odbor výstavby a životního prostředí souhlas podle
§ 15 odst. 2 pod č.j. OVŽP 3754/17 508/2017-Hol, naše č.j. 103/3754-5/2017

•

Královéhradecká provozní, a.s., stanovisko o existenci sítí ze dne 26. 6. 2017 pod zn. 364/TD217 – nenahrazuje vyjádření k projektu, platné do 26. 6. 2018, doručen VAK

•

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, souhlasné
závazné stanovisko ze dne 7. srpna 2017 pod Sp.Zn. 6696/64098/2017-8201-OÚZ-PCE

•

GridServices, s.r.o., vyjádření pro předprojektovou přípravu ze dne 21. 07. 2017 pod
zn. 5001539047 – doplněno pro účely SP viz dále

•

Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci ze dne 26. 6. 2017 pod zn. 0200616607 –
informativní, doplněno pro stavební řízení

•

Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, koordinované stanovisko,
ze dne 1. 8. 2017, SZ MMHK/117880/2017/ŽP/Mat MMHK/133372/2017

•

Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí, závazné stanovisko, souhlas
k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne 26. 1. 2017, SZ MMHK/167767/2016/ŽP/Čer
MMHK/17276/2017
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•

Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, Územní odbor
Hradec Králové, Dopravní inspektorát, č.j. KRPH-32775-2/ČJ-2017-050206 ze dne 21. července
2017

•

Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, U přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové,
č.j. HSHK-4660-2/2017 ze dne 7. 8. 2017, souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu
na úseku požární ochrany

•

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření k existenci ze dne 26. 6. 2017 pod
č.j. 650409/17

•

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 22. 9. 2017
pod č.j. POS 982/17

•

ČEZ Distribuce a.s., sdělení o existenci ze dne 5. 10. 2018 pod zn. 0100997729 – nenahrazuje
vyjádření k PD, platnost do 26.12.2017, doloženo platné

•

ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 4.7.2017 pod zn. 1093635261

•

ČEZ Distribuce a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 4.7.2017 pod zn. 1093631159, pozbyl platnosti, doložen platný

•

GridServices, s.r.o., vyjádření pro povolení stavby ze dne 25. 07. 2017 pod zn. 5001543363

•

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vyjádření k PD ze dne 8. 8. 2017 pod
č. j. VAKHK/VHR/VJ/17/0232 – stanovisko i provozovatele vodovodu - platnost do 8. 8. 2018,
doloženo platné

•

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ, vyjádření ze dne 7. 10. 2016 pod
zn. 1201601408

•

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, stanovisko k projektu ze dne
29.8.2016 pod zn. 9514/16/PO 9514/16/PO-NM2 – není souhlasným stanoviskem pro územní
řízení, tím je doložená smlouva

•

ČEZ ICT Services, a.s., sdělení o existenci ze dne 25. 2. 2019 pod zn. 0700013532 – nejsou sítě
(doloženo 25. 3. 2019)

•

Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci ze dne 25. 2. 2019 pod zn. 0200873242 – nejsou
sítě (doloženo 25. 3. 2019)

•

ČEZ Distribuce a.s., sdělení o existenci ze dne 25. 2. 2019 pod zn.0101065434 – nenahrazuje
vyjádření k PD, platnost do 25.8.2019 (doloženo 25. 3. 2019)

•

ČEZ Distribuce a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 2. 10. 2018 pod zn. 1100662615 (doloženo 25. 3. 2019)

•

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vyjádření k PD ze dne 23. 10. 2018
pod č. j. VAKHK/VHR/VJ/18/0284 (doloženo 25. 3. 2019)

•

Královéhradecká provozní, a.s., vyjádření z hlediska existence sítí ze dne 26. 9. 2018,
zn. 681/TD2-18 (doloženo 25. 3. 2019)

•

Magistrát města Hradec Králové – odbor hlavního architekta, závazné stanovisko orgánu
územního plánování ze dne 6. 3. 2019, SZ MMHK/043050/2019/HA/MA (doloženo 25. 3. 2019)

Smlouvy:
•

Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. st. 58 ve vlastnictví Kinský dal Borgo
pro Obec Olešnice ze dne 14. 7. 2017

•

Smlouva o právu provést stavbu sjezdu ze dne 3. 10. 2016 se Správou silnic královéhradeckého
kraje a.s. pro Obec Olešnice

•

Souhlasy podle § 184a vyznačené na situačním výkresu stavby (Kinský dal Borgo, a.s.;
Správa silnic Královéhradeckého kraje)

Stavebník doložil:
•

Projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Kamil Hronovský, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby ČKAIT – 0601891

•

Plán kontrolních prohlídek stavby – součástí projektové dokumentace

•

Doplnění žádostí dle výzvy.

•

Doklady o zaplacení správních poplatku, správní poplatky zaplaceny dne 26.4.2019.
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly
zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Stavební úřad nedal do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky na uzavírání smluv. Uzavírání smluv se
neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební úřad vymáhat. Dále stavební úřad nedal do
podmínek stavebního povolení požadavky pro umístění dopravního značení a požadavky pro vysazování
stromů a okrasných dřevin. Dopravní značení se umísťuje na základě stanovení dopravního značení ke
kolaudaci stavby a vysazování stromů a okrasných dřevin není předmětem povolení speciálního
stavebního úřadu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.
Stavební úřad posoudil uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody,
pro které by stavební povolení nemohl vydat.
Upozornění:
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba
zahájena.
Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady na rozhodující výrobky použité při stavbě (§ 156 zák.
č. 183/2006 Sb.). Stavebník při kontrolní prohlídce dále předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122,
§ 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního
povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení
stavby nebo ověřené projektové dokumentaci - 2 x)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona)
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy
• Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství Hradec Králové
• Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní
odbor Hradec Králové, Dopravní inspektorát – dopravně inženýrské pracoviště
• Magistrát města Hradec Králové – odbor životního prostředí
• Magistrát města Hradec Králové – odbor památkové péče
• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována)
• Správa silnic Královéhradeckého kraje
• OBEC OLEŠNICE
- stavební deník k nahlédnutí
- geometrický plán
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich
využití nebo odstranění
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních
vedení inženýrských sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených
kontrolách
• ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
• Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
• Královéhradecká provozní, a.s. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
• GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
• GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
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- stanovení místní (přechodné) úpravy provozu, na základě kterého bylo realizováno VDZ a SDZ
- upozorňujeme, že podmínkou kolaudace stavby je nabytí účinnosti místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích, stanovení místní úpravy bude provedeno formou opatření
obecné povahy
- doklad o doložení využití nebo odstranění vzniklých odpadů
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího
vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému
obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
Opatření dotčených orgánů státní správy, samostatně vydaná ke stavbě formou správních rozhodnutí,
jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto stavebním povolení.
V předstihu minimálně 30 dnů před zahájením prací na komunikaci je povinnost zhotovitele požádat
zdejší odbor o stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a následně v předstihu
min. 90 dní požádat o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (opatření
obecné povahy). Doklady o stanovení místní úpravy provozu budou předloženy k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu, nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové – odboru dopravy a silničního hospodářství podáním
u zdejšího správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední
den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce úřadu.
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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bc. Václav Falta
referent speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací
oprávněná úřední osoba
Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):
- ověřená dokumentace stavby a štítek "STAVBA POVOLENA"

Otisk úředního razítka
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů
a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup,
a to na www.hradeckralove.org.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne ..................................

………………………………………..

…………………………………………

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
razítko

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
………………………………………..………….

Doručí se:
účastníci (dodejky)
Kamil Hronovský, IDDS: apqb72i (na základě plné moci)
OBEC OLEŠNICE, IDDS: fiaa6uk
Kinský dal Borgo, a.s., IDDS: be8er3r
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408/51,
502 00 Hradec Králové
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
(v řízení doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád)
▪ podle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
p.č. st. 34 če. 23, p.č. st. 35/1 čp. 22, p.č. st. 35/2 čp. 70, p.č. st. 45/2 čp. 81, p.č. st. 46 čp. 35, p.č. st.
56/1 čp. 45, p.č. st. 56/2 čp. 77, p.č. st. 64 čp. 57, p.č. st. 67 čp. 60, p.č. st. 68 čp. 61, p.č. st. 69 čp. 62,
p.č. st. 70 čp. 64, p.č. st. 71/1 čp. 65, p.č. st. 71/2, p.č. st. 72 čp. 66, p.č. st. 73 čp. 67, p.č. st. 74 čp. 68,
p.č. st. 75 čp. 69, p.č. st. 76 čp. 63, p.č. st. 79 čp. 78, p.č. st. 81 čp. 80, p.č. st. 117, p.č. st. 142 čp. 120,
p.č. st. 160, p.č. st. 166 čp. 124, p.č. st. 170 čp. 126, p.č. 202, p.č. 215/4, p.č. 215/11, p.č. 215/12, p.č.
215/13, p.č. 215/23, p.č. 215/24, p.č. 215/25, p.č. 215/26, p.č. 215/27, p.č. 216/3, p.č. 216/15, p.č.
216/16, p.č. 216/17, p.č. 216/24, p.č. 263/2, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 264/3, p.č. 264/7, p.č. 264/8, p.č.
264/9, p.č. 264/10, p.č. 264/11, p.č. 264/12, p.č. 264/13, p.č. 264/14, p.č. 265/2, p.č. 265/3, p.č. 265/4,
p.č. 890 v katastrálním území Olešnice nad Cidlinou
a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být předmětným řízením přímo dotčeno.
Na vyvěšení:
Magistrát města Hradec Králové, odbor správní, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
– na vyvěšení a vrácení zpět

