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Oprávněná úřední osoba :
Radomír Říha – referent odboru dopravy MěÚ Jičín

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 30/2021

Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný speciální
stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších změn (dále jen “stavební zákon“) přezkoumalo podle ustanovení § 109 až 114
stavebního zákona žádost ze dne 03.08.2020, kterou podal žadatel - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ – IČO - 70889546, ZASTOUPENÝ
ÚDRŽBOU SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC
KRÁLOVÉ 4 – IČO – 27502988 - (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění – dále i „žadatel”, „stavebník” resp. „investor”) a podle § 115 odst. 1 stavebního
zákona a § 18 c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu

povoluje
stavbu:

„ III/2864 A III/2861 TĚŠÍN – RADIM – KŘIŽOVATKA S I/16 NA ŠPICI “
– I. ETAPA.
ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:
SO 120 - SILNICE III/2864 V KM 0,0428 - 0,810
SO 121 - SILNICE III/2864 V KM 0,810 - 1,385
SO 122 - SILNICE III/2864 V KM 1,385 - 2,864
SO 123 - SILNICE III/2864 V KM 2,864 - 3,624
SO 124 - SILNICE III/2864 V KM 3,624 - 4,242
SO 126 - SILNICE III/2861 V KM 5,576 - 6,369
SO 183 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STAVBA JE UMÍSTĚNA NA POZEMCÍCH PARC. Č. :
1446/3 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TĚŠÍN,
556/3 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA, 195/3 – ORNÁ PŮDA, 197 – VODNÍ PLOCHA, KORYTO
VODNÍHO TOKU, 198 – ORNÁ PŮDA, 200/1 – ORNÁ PŮDA, 556/2 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA,
556/1 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA, 554 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA - KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ SOBĚRAZ,

914 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA, 451/1 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA, 2/2 – SILNICE,
OSTATNÍ PLOCHA, 450/5 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA, 471/3 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA,
691 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADIM U JIČÍNA,
1136 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA, 1399 – SILNICE, OSTATNÍ PLOCHA, 1408 – SILNICE,
OSTATNÍ PLOCHA - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DŘEVĚNICE.

Stručný popis stavby:
Jedná se o opravu silnice III/2864 v úseku mezi obcemi Těšín – Dřevěnice v km 0,050 – 4,240 a dále silnice
III/2861 mezi obcí Dřevěnice a křižovatky se silnicí I/16 v oblasti „Na špici“ v km 5.576 – 6,368. provozního
staničení dle údajů silniční databanky. V rekonstruovaném úseku se vyskytuje větší množství poruch jako vyjeté
koleje a trhliny a poruchy obrusné vrstvy.
Technické a další údaje o stavbě vyplývají z projektové dokumentace stavby, která byla ověřena
oprávněnou osobou, kterou je ING. JIŘÍ ŠKLÍBA – ČKAIT – 0501201 – autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve stavebním řízení, kterou
ověřil ing. Jiří Šklíba – ČKAIT – 0501201 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby; jako
osoby oprávněné ve smyslu § 158 stavebního zákona.
Ověřená PD, která je přílohou tohoto rozhodnutí bude zaslána po dni nabytí právní moci tohoto
stavebního povolení v souladu s § 115, odst. 3 stavebního zákona.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení stavebním úřadem.
3.

Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení prostorové plochy odborně způsobilou osobou. Z
vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení, musí být patrné umístění stavby
vzhledem k hranicím pozemků, případně sousedním objektům. Poloha stavby musí odpovídat umístění
na situačním výkresu ověřeném ve stavebním řízení. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně
oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a dbát o ochranu zdraví
osob na staveništi a uživatelů pozemních komunikací.
5.

Při stavbě budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti výrobků pro stavbu,
mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů
např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Výsledky předepsaných zkoušek,
atesty, certifikáty a osvědčení použitých materiálů budou předloženy při řízení o vydání kolaudačního
souhlasu.

6.

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023.

7.

Stavba bude provedena dodavatelsky organizací vlastnící příslušná oprávnění k této činnosti - na
základě výběrového řízení; u ní bude možno poté hlásit případné škody na majetku patřícího jiným
majitelům než investorovi nebo zhotoviteli. Investor je povinen zajistit sepsání škod ihned po jejich
vzniku a zajistit uvedení pozemků, objektů a porostů do původního stavu nebo uhradit způsobenou
škodu. U vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o vyrovnání případných škod.

8. Vzhledem k rozsahu stavby se nestanoví podmínky pro oznámení fází výstavby pro provedení
kontrolních prohlídek. V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební
úřad na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas provede pouze jednu kontrolní
prohlídku stavby, která bude zároveň závěrečnou kolaudační prohlídkou.
9. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních
předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy osvědčení o jakosti ( atesty,
certifikáty, osvědčení o shodě ) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam
pro výslednou kvalitu stavby a doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením §
122 odst. 1 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník s dostatečným předstihem
speciální stavební úřad. V žádosti stavebník uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný
termín dokončení stavby.
11. Vlastníci - správci všech dotčených inženýrských sítí před započetím prací v jejich ochranných
pásmech budou přizváni na stavbu za účelem vytyčení svých zařízení, dozoru a kontroly
podmínek stanovených jimi v uzavřených dohodách, vyjádřeních, stanoviscích, ...apod.. Investor
i zhotovitel stavby je povinen řídit se jejich pokyny, které jsou obsaženy v dokladové části PD
stavby.
12. Majitelé a uživatelé sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) budou o termínu realizace stavby a
možných případných omezeních písemně předem informováni.
13. Budou plně respektovány podmínky závazného stanoviska č. 213/2019, které bylo vydáno MěÚ
Jičín – odborem ÚP a RM dne 30.10.2019 - sp. zn.: MuJc/2019/27614/UP/Liu, tj.:


Realizace stavby bude odpovídat řešení, které bylo pousouzeno a schváleno naším odborem.

14. V rámci realizace stavby bude plně respektováno stanovisko vydané dne 10.03.2020 KRAJSKÝM
ŘEDITELSTVÍM POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – DI JIČÍN – č.j.: KRPH –
25006-1/ČJ-2020-050406, tj:




Všechna čela propustků řešena v rámci stavby budou zešikmena, aby netvořila kolmou pevnou
překážku a tím došlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem tak, aby
nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikací.
Před zahájení stavebních prací požádá zhotovitel stavby / investor / minimálně 30 dní předem o
vydání aktuálního stanovení dopravního značení na MěÚ Jičín – odbor dopravy a to po
předchozím vyjádření zdejšího dopravního inspektorátu PČR Jičín k předloženému projektu
dopravního značení.

15. Regionální muzeum a galerie Jičín doporučuje následující :


V době přípravy stavebního projektu stavebník oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR,
v.v.i. Letenská 4, 110 00 Praha 1 (dle § 22 odst. 2 zákon 20/1987 Sb.).



Stavebník před zahájením stavebních prací kontaktuje s předstihem nejméně 14 dnů organizaci
oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (§ 21, zákon 20/1987 Sb.), které zašle dokumentaci

ke stavbě podle konkrétního požadavku a uzavře s touto organizací Dohodu o provedení záchranného
archeologického výzkumu na stavbě dle § 22, odst. 1 zákona 20/1987 Sb.


Stavebník v souladu s § 22 odst. 2 umožní oprávněné organizaci provést na základě uzavřené Dohody o
provedení záchranného archeologického výzkumu záchranný výzkum.

16. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve vyjádření CETIN ze dne 11.03.2020 – č.j.: 558351/20 viz dokladová část PD stavby.
17. Budou plně respektovány podmínky uvedené v „ Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním
činností v ochranném pásmu elektrického zařízení “ – viz souhlas ze dne 08.03.2021 – zn.:
1114025213; platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek :


Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a
dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.



Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN
50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73
6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.



Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí
být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka.
Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.



Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených
firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.



Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo
mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od
vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen
požádat o vypnutí předmětného vedení.



Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů.



Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „ POZOR –
ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.



S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od
elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ
Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením
výše uvedených podmínek.



Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země
oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení
/např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení
(ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.



Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke
stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)

 Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
 Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.


Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem
vydání kolaudačního rozhodnutí.





Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto
„Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení"
nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve
stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se
provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.
Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se
zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

18. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve stanovisku GridServices, s.r.o. ze dne 16.03.2020 – č.j.:
5002097602 a stanovisku ze dne 23.03.2020 – č.j.: 5002097592 - viz dokladová část PD stavby.
19. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 09.04.2020 – zn.
1108461333 - viz dokladová část PD stavby, tj.:







Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení
v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti
dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností
v ochranných pásmech energetického zařízení.
Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížená vzdálenost vedení od země, stavebních
objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302 a PNE 33 3301.
Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich
provozování a údržbu.
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro
hlášení poruch – tel. 800 850 860.

20. Ředitelství silnic a dálnic ČR požaduje dodržet podmínky vyplývající z vyjádření ze dne
10.06.2020 – zn.:ŘSD/3429/37000/2020/Kl, tj.:










Při stavební úpravě napojení na státní silnici nesmí dojít k narušení odtokových poměrů výše uvedené
komunikace I/16 a ke svedení povrchových vod ze silnice III/2861 na komunikaci I/16.
Asfaltový koberec v místě napojení bude zaříznut do pravidelného obrazce. Spára bude ošetřena
pružnou asfaltovou zálivkou se zadrcením.
Při stavbě napojení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke znečišťování
komunikace I/16. Vlastník dopravního napojení bude zajišťovat řádnou údržbu připojení.
S investorem bude uzavřena Smlouva o právu provést stavbu.
Před zahájením stavebních prací v místě dopravního připojení bude uzavřena se zhotovitelem a ŘSD
ČR, Správa Hradec Králové Smlouva o výpůjčce stavby silnice I. třídy.
Dopravní omezení a dopravní značení bude odsouhlaseno Policií ČR DI v Hradci Králové. Stanovení
dopravního značení vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a SH.
Povolení k úpravě dopravního napojení silnice silnici I/16 vydává Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor dopravy a SH, Hradec Králové.
Po skončení stavebních prací bude dopravní napojení na silnici I/16 protokolárně předáno ŘSD ČR,
Správa Hradec Králové
Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací

21. ČEPS, a.s. požaduje splnění následujících podmínek – viz souhlas s činností v ochranném pásmu
přenosové soustavy, ze dne 20.05.2020 – zn.:463/20/KOC/Ro2, tj.:
Činnost v ochranném pásmu vedení (dále jen „OP“) musí splňovat následující podmínky:


Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z
energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních

předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných
technických norem ČSN a ČSN EN.


V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto
změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento souhlas s činností
v OP pozbývá platnosti.



Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné
vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS, a.s., o vypnutí
nejpozději do 30. 6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.



Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení
přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s
činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád
námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné,
aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího
vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu
domácích zvířat v OP.



Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.



V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn)
žádný materiál.
PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)



7) Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován
přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v
tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k
dispozici a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).



Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava.
PLOT



Oplocení pozemku nebo svodidla lze do OP umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivých
materiálů, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z
vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a
ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení vvn / zvn musí být
uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v OP je nutné předat ČEPS, a.s.,
výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny
normy a předpisy, které omezují umístění objektů do OP vvn / zvn. Za technický stav plotu, jeho
provedení a udržování zodpovídá osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v
OP.



Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v
OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými
právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP, předpokládané
ukončení prací v OP a kontaktní osoba (vedoucí stavby) včetně tel. spojení musí být nejméně 15
dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ
101 52, Praha 10, nebo emailem na rotbauer@ceps.cz . Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení
prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.



V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém
vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.



Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v
OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na
výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného

území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy
vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK, příp. podélný
profil, situace příjezdových cest).


Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody
na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.



V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno:



zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení vvn/zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení
včetně provádění zemních prací;



vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je
bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;



pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se
mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;



používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich
přetržení;



používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního
paprsku k fázovým vodičům vedení;



uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;



sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m;



nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a
udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě
zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.



Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky
dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné
činnosti. Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP může mít za následek
zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby
provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v
tomto souhlasu stanovených podmínek.
22. STAVOKA Kosise a.s. požaduje splnění následujících podmínek, vyplývajících z vyjádření ze dne
06.03.2020 č.j.: 16/S-P /2020, tj :








Při výstavbě výše uvedené akce dojde ke styku s veřejným vodovodem a kanalizací nebo jejich
ochrannými pásmy, či přípojkami vodovodu a kanalizace.
V místech, kde dochází ke styku s vodovodem a kanalizací (poklopy ve vozovce,… apod.) musí být
učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení.
Před započetím zemních prací musí být naše sítě (vč. přípojek a vrchního zařízení) vytyčeny
pracovníkem provozu.
Požadujeme důsledné dodržení ochranného pásma, tj. 1,5m od osy vodovodu či přípojky.
Při výkopových činnostech požadujeme kontrolu naším pracovníkem, zda nedošlo k narušení námi
spravovaného zařízení, a to před záhozem.
Pokud dojde vlivem realizace stavby k poruše námi spravovaných sítí, včetně přípojek a vrchního
zařízení, je nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli. Škodu na sítích, které máme ve
správě hradí zhotovitel stavby.
Před zahájením prací vyznačení polohy PVVSa PVKS přímo ve staveništi.












Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou PVVS a PVKS.
Před zahájením výkopových prací odkrytí míst styku (křížení) ručně kopanými sondami a oznámením
případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovišti, které toto vyjádření vydalo.
Řádné zabezpečení odkrytého PVVS a PVKS proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou
osobou.
Dodržování zákazu přejíždění tras PVVS a PVKS těžkými vozidly a jejich patkování.
Dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVVS a PVKS.
Nebude snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVVS a PVKS.
Nesmí dojít k poškození pomocných zařízení vodovodní a kanalizační sítě a aby s nimi nebylo
manipulováno ( šoupata, podzemní hydranty,..atd. ).
Před záhozem odkrytých PVVS a PVKS vyzvat pracovníka provozovatele k provedení kontroly.
V případě poškození sítí v naší správě požadujeme tuto skutečnost neprodleně ohlásit pracovníkům
provozovatele.
Požadujeme důsledné dodržení prostorové normy při realizaci stavby !!!

23. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MěÚ Jičín – odboru
životního prostředí; to bylo vydáno dne 17.09.2020 pod č.j.: MuJc/2020/22731/ZP/Spa, tj :
záměr je přípustný za splnění těchto podmínek:


Rekonstruovaný objekt musí být proveden v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.



Křížení komunikace s vodními toky budou realizovány dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy
vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“.



Při provádění stavby nesmí dojít k poškození zatrubeného úseku vodního toku Trnávka a tím ke
znečištění vodního toku.



Rekonstrukcí propustku nesmí dojít ke zmenšení průtočných parametrů v místě křížení s bezejmenným
vodním tokem.



Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových
vod (ropné látky, cement,….).



Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a veškerý napadaný materiál musí být
neprodleně odstraňován z koryta vodního toku.



Stavbou nesmí dojít ke splavování sedimentů níže po toku, ke znečištění vodního toku či k poškození
jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku.



Úsek stabilizovaný kamennou dlažbou bude proveden dle TNV 75 2103 „Úpravy řek“. Navržená úprava
bude plynule navazovat na upravené koryto v navazujícím úseku toku. Opevněním nesmí dojít k zúžení
koryta vodního toku.



Niveleta dna propustku a přilehlé úpravy bude plynule navazovat na pevné dno koryta vodního toku nad
vtokem i za výtokem (myšleno bez nánosů).



Pozemky ve vlastnictví s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací
uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů.



Zahájení a ukončení prací bude s min. 4 denním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik –
provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, 493 533 968) a zástupce provozního střediska
bude před kolaudací stavby přizván ke kontrole a protokolárnímu převzetí koryta vodního toku (Ing.
Ondřej Černohouz, 607 503 351, cernohouzo@pla.cz).

Tento souhlas formou závazného stanoviska je platný 2 roky od jeho vydání.
24. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MěÚ Jičín – odboru
životního prostředí; to bylo vydáno dne 02.03.2020 pod č.j.: MuJc/2020/5731/ZP/Hav, tj :
Sdělení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:





Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, za ekologii krajiny jako příslušný orgán státní správy
dle § 77 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o ochraně přírody a krajiny) dospěl k závěru, že záměr je přípustný za splnění těchto podmínek:
Při krajnici silnic se nachází skupiny zeleně, popř. jednotlivě dřeviny. Bude zajištěna jejich ochrana
před poškozením jak nadzemní, tak i kořenové části.
Za předpokladu splnění podmínky ochrany dřevin podél silnice III/2864 A III/2861, se jejich
rekonstrukce netýká zájmů ochrany přírody a krajiny, proto se závazné stanovisko nevydává.
Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
je přípustný za splnění následujících podmínek:

-

Výkopová zemina bude před zahájením zemních prací testována na obsah škodlivin podle vyhl.
č. 294/2005 Sb., a jako odpad předána oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb.
Za splnění kritérií podle vyhlášky č. 130/2019 Sb., Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, může být nakládáno se
znovuzískanou asfaltovou směsí získanou vyfrézováním obrusné vrstvy a vybouraných asfaltových
směsí z konstrukčních vrstev komunikace způsobem stanoveným touto projektovou dokumentací.

25. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MěÚ Jičín – odboru
životního prostředí; to bylo vydáno dne 18.08.2020 pod č.j.: MuJc/2020/15688/ZP/CvR, tj :
 Před započetím stavebních prací bude v terénu provedeno zaměření plochy, která je požadována
k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dále bude zajištěno, aby nedošlo
k posunu vytyčených hranic a současně nedošlo k poškození okolní zemědělské půdy.
 Na parc. č. 195/3 o ploše trvale odnímané půdy o výměře 24 m2 bude zajištěno provedení skrývky
kulturní vrstvy půdy, a to vrstvy ornice v tloušťce 0,30 m, celkem bude získáno cca 7 m3 ornice.
 Bezprostředně po dokončení stavby bude kulturní vrstva půdy použita na modelaci terénu, např.
k ohumusování svahů silničního tělesa, na ohumusování nezpevněných ploch (svahy silničního tělesa,
pásy zeleně apod.)
 Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících
ZPF a jeho vegetační kryt, nebo k jiné situaci poškození ZPF.
 Bude vést dle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle § 9
zákona ZPF protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné
využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetření skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na
hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.
 Na parc. č. 198 a 200/1 v k.ú. Soběraz nebude zajištěno provedení skrývky kulturní vrstvy půdy, neboť se
na předmětných pozemcích nachází těleso komunikace.
 Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí upozorňuje na skutečnost, že dle ust. § 11 odst. 4 až
6 zákona ZPF je povinnost a to zejména doručit kopii pravomocného rozhodnutí, či jiného
povolovacího úkonu, pro který je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí
jeho právní moci.
26. Budou plně respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe, s.p. Hradec Králové;
to bylo vydáno dne 05.08.2020 pod č.j.: PLa/2020/020048 – ing. Vojtěch Havrda - viz dokladová část
PD stavby, tj.:
K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí
Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože
lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu

dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod,
a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodních toků souhlasíme
s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:


Rekonstruovaný objekt musí být proveden v souladu s ČSN 73 62 01 „Projektování mostních objektů“.



Křížení komunikace s vodními toky budou realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy
vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.



Při provádění stavby nesmí dojít k poškození zatrubeného úseku vodního toku Trnávka a tím ke
zenčištění vodního toku.



Rekonstrukcí propustku mesmí dojít ke zmenšení průtočných parametrů v místě křížení s bezejmenným
vodním tokem.



Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových
vod (ropné látky, cement, …).



Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a veškerý napadaný materiál musí být
neprodleně odstraňován z koryta vodního toku.



Stavbou nesmí dojít ke splavování sedimentů níže po toku, ke znečištění vodního toku či k poškození
jeho koryta a to především v navazujících úsecích toku.



Úsek stabilizovaný kamennou dlažbou bude proveden dle TNV 75 2103 „Úpravy řek“. Navržená úprava
bude plynule navazovat na upravené koryto v navazujícím úseku toku. Opevněním nesmí dojít k zúžení
koryta vodního toku.



Niveleta dna propustku a přilehlé úpravy bude plynule navazovat na pevné dno koryta vodního toku nad
vtokem i za výtokem (myšleno bez nánosů).



Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik budou po provedení
prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů.



Zahájení a ukončení prací bude s min. 4 denním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik –
provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín,  493 533 968) a zástupce provozního
střediska bude před kolaudací stavby přizván ke kontrole a k protokolárnímu převzetí koryta vodního
toku (Ing. Ondřej Černohouz,  607 503 351, cernohouzo@pla.cz).
Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené
průchodem velkých vod.

c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (úprava
koryta toku DMH 9051013494 a pozemky p.č. 855 a 880 v k.ú. Radim u Jičína), k němuž vykonává
právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních
řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení
souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání
záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.
Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto
stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik, Odbor majetkový (V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Králové 3), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:





identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
kontaktní údaje žadatele,
katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru
pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů,
geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál),
včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na
určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona)
v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (informace pro
žadatele).
Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného
správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo
využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.
27. Budou dodrženy podmínky, vyplývající z vyjádření Správy silnic KHK, p.o. vydané dne
24.04.2020 pod zn. SSKHK/SS/5415/2020, tj. :

Za správnost a úplnost vyhotovené PD i za kvalitu a odborné provedení stavby s dodržením
příslušných předpisů plně odpovídá z charakteru a účelu své činnosti investor stavby zastoupený
ÚS Královéhradeckého kraje a.s. na základě plné moci ze dne 28.8.2013 (dále jen investor).
Předpokládáme, že projektová dokumentace stavby použitými způsoby provedení, rozměry,
účelností, dopady na navazující pozemky a nemovitosti, inženýrské sítě, vodoteče ap. odpovídá
veškerým zákonným podmínkám, normám a ustanovením, a to zejména ve vztahu:
-

ke kvalitě díla vč. použití odpovídajících materiálů
k funkčnosti provedení díla
k maximalizaci omezení rizik vzhledem k BESIP
k respektování správného DZ
k šetrnosti vlivu na životní prostředí
k hospodárnosti vynakládání finančních prostředků
k řešení majetkového vypořádání pozemků.


Veškerý vytěžený materiál se stává majetkem zhotovitele, který jeho hodnotu zohlední v
ceně díla.

Řešení případných objízdných tras musí obsahovat návrh na opravu jejich předpokládaného
poškození zvýšeným a nadměrným provozem včetně odhadu s tím spojených nákladů a posouzení
vhodnosti (nutnosti) částečného nebo úplného provedení úprav ještě před zahájením objížďky.

Po celou dobu stavby, při jejím dokončení i v průběhu záruční lhůty je zástupce vlastníka
komunikace z titulu svého pověření povinen upozornit investora na případné závady nebo
nedostatky stavby, které z různých důvodů neřeší předložená PD ani zhotovitel. Jedná se zejména o
průzkumem nezjištěné nebo skryté poruchy, součásti silnice, konstrukce a materiály - důvodem
může být nedostatečný průzkum, omezená historická evidence, dlouhodobě zanedbaná údržba
apod. (zanesené propustky, žlabovky, zborcené opěr. zdi, zakrytá dlažba a dešť. vpusti ap.)
Odstranění takto zjištěných závad včetně prověření důvodů jejich neřešení předloženou PD zajistí
neprodleně investor během stavby nebo záruční lhůty s projektantem a zhotovitelem stavby,
případně po vlastní vnitropodnikové linii v součinnosti s jinými odděleními ÚS KHK a.s., přičemž
důvody a oprávněnost případného navýšení nákladů stavby musí být vždy odsouhlaseny zástupcem
vlastníka silnice.

Kompletní přípravu podkladů pro majetkové vypořádání dotčených pozemků v souladu s
povolením stavby a zákonem o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb. zajistí investor stavby ve
spolupráci
s oprávněnou
geodetickou
firmou
při
skutečném
zaměření
stavby.
Doporučujeme asistenci technika pro práci s pozemky příslušného střediska Správy silnic KH kraje
p.o.


Stavbu schopnou užívání požadujeme protokolárně předat.
Náměty, doporučení, požadavky, upozornění:
- po obnovení příkopů (vyčištění, prohloubení apod.) požadujeme zjištění stavu všech příslušných
stávajících sjezdů za těchto podmínek:

u zatrubněných sjezdů je nutné provést jejich obnovení (včetně zatrubnění)
nezatrubněné sjezdy (kde není potřeba trubka – rozvodí, svah ) dosypat do nivelety vozovky
u nezatrubněných a nefunkčních sjezdů jejich zrušení a obnovení příkopu v daném místě nebo na
základě místního šetření za účasti ÚS a.s. a zástupce P.O. zjistit majitele sjezdu a upozornit na
povinnost zatrubnění.
- z důvodu zvýšení bezpečnosti zvážit řešení přechodů pro chodce v možných kolizních
místech = možnost předejít následným požadavkům o nápravu
- z hospodárných důvodů posoudit využití materiálů (zařízení) v současnosti na místě stavby
používaných či levněji dostupných u vlastníka silnice (např. svodidla, vyfréz. drť apod.)
- u příčných propustků, u kterých nedojde ke kompletní výměně, požadujeme opravu provést
na vtokové i výtokové straně (nová čela, zábradlí, apod.)
- stávající svislé dopravní značení bude demontováno, v rámci stavby bude osazeno nové DZ
na nové sloupky
28. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MěÚ Jičín – odd. státní
památkové péče, které bylo vydáno dne 09.06.2020 pod č.j. MuJc/2020/5935/PP/ZeV/20, tj.:


Po dobu provádění prací v okruhu do 5 m od nemovitých kulturních památek – boží muka na
pozemku parc. č. 244/2, k. ú. Radim u Jičína; sousoší Panny Marie a sv. Anny na podstavě na
pozemku parc. č. 450/1, k. ú. Radim u Jičína; a kamenný kříž z roku 1876 na pozemku parc. č.
1134, k. ú. Dřevěnice, budou předmětné kulturní památky opatřeny ochranným bedněním, které
nebude do předmětných kulturních památek žádným způsobem kotveno.



V okruhu do 5 m od nemovitých kulturních památek– boží muka na pozemku parc. č. 244/2, k. ú.
Radim u Jičína; sousoší Panny Marie a sv. Anny na podstavě na pozemku parc. č. 450/1, k. ú.
Radim u Jičína; a kamenný kříž z roku 1876 na pozemku parc. č. 1134, k. ú. Dřevěnice, nebudou
prováděny vibrační práce jinými než ručními stroji; stavební materiál či odpad nebudou ukládány
blíže než 2 m od předmětných kulturních památek.

Odůvodnění :

Dne 03.08.2020 podal žadatel - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,
PSČ 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ – IČO - 70889546, ZASTOUPENÝ ÚDRŽBOU SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4 – IČO –
27502988 žádost o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.
Speciální stavební úřad po zajištění všech potřebných dokladů oznámil zahájení stavebního řízení dne
29.12.2020 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil dotčeným orgánům a
účastníkům řízení lhůtu do 18.02.2021 pro uplatnění závazných stanovisek a svých námitek. Podle § 112
odst. 12 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání.
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohli v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodl.
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení stavebního řízení provedeno
veřejnou vyhláškou.

V průběhu řízení byly zajištěny zejména tyto doklady:
































Žádost o vydání stavebního povolení, podaná dne 03.08.2020.
Pověření Údržby silnic KHK a.s. udělené ing. Václavu Podlipnému, bytem Zámecká
499, 507 81 Lázně Bělohrad k zastupování v řízení.
MěÚ Jičín – stavební úřad – sdělení ze dne 17.07.2020 – č.j.: MuJc/2020/17264/SU/Bur.
Informace o dotčených parcelách KN, výpisy KN.
Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 29.12.2020 – č.j. DOP/2020/18724/Rih.
Stanoviska, vyjádření, sdělení, souhlasy,…vlastníků – správců inženýrských sítí ( ČEZ
DISTRIBUCE A.S., GRIDSERVICES, S.R.O. , CETIN A.S., VOS A.S. JIČÍN, T-MOBILE
CR A.S., VODAFONE CR A.S. ČEPS, A.S., ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.,
STAVOKA KOSICE A.S., ČD – TELEMATIKA A.S., TELCO PRO SERVICES, A.S.,
ČEZ ICT SERVICES, A.S.,…) – viz dokladová část PD stavby.
Obec Soběraz – souhlas na přehledné situaci stavby.
Obec Dřevěnice – souhlas na koordinační situaci.
Obec Radim – souhlasné stanovisko ze dne 27.02.2020.
Město Železnice – vyjádření ze dne 04.07.2019 – zn.: 748/2019 – souhlas.
Lesy ČR, s.p. – vyjádření ze dne 04.06.2020 – č.j.: LCR953/002806/2020 – souhlas.
Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření ze dne 10.06.2020 – zn.:
ŘSD/3429/37000/2020/Kl - souhlas.
RMaG Jičín – písemné vyjádření ze dne 20.05.2020 – č.j.: OV 2020-14.
MěÚ Jičín – odbor ÚP a RM – sdělení k uplatněné žádosti o vydání závazného stanoviska
ze dne 24.03.2020 – zn.: MuJc/2020/5571/UP/Zda.
Souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí na výřezech koordinačních situací.
MěÚ Jičín – odd. státní památkové péče – závazné stanovisko ze dne 09.06.2020 – č.j.:
MuJc/2020/5935/PP/ZeV.
Vyjádření účastníků řízení – souhlasy vlastníků stavbou dotčených nemovitostí.
Stanovisko k předmětné stavební akci - vydalo KŘPKHK – ÚO Jičín, dopravní
inspektorát Jičín dne 10.03.2020 – č.j. : KRPH-25006-1/ČJ – 2020 – 050406 – viz
dokladová část PD stavby.
Vyjádření VOS a.s. Jičín ze dne 04.08.2020 – ing. Lucie Vašková - viz dokladová část
PD stavby.
Vyjádření Správy silnic KHK, příspěvkové organizace ze dne 24.04.2020 – zn.
SSKHK/SS/5415/2020 - viz dokladová část PD stavby
HZS KHK – ÚO Jičín – závazné stanovisko ze dne 24.03.2020 – č.j: HSHK- 14322/2020 - viz dokladová část PD stavby.
Krajská hygienická stanice KHK – závazné stanovisko ze dne 09.03.2020 – č.j.:
KHSHK 07503/2020/HOK.HK/Ze – souhlas – viz dokladová část PD stavby.
Regionální středisko vojenské dopravy HK – odborné souhlasné stanovisko ze dne
13.07.2020 – čj. MO 204341/2020-5512HK
MěÚ Jičín – odbor ŽP – závazné stanovisko - souhlas ze dne 17.09.2020 – č.j.:
MuJc/2020/22731/ZP/Spa.
MěÚ Jičín – odbor ŽP – závazné stanovisko - souhlas ze dne 18.08.2020 – č.j.:
MuJc/2020/15688/ZP/CvR.
MěÚ Jičín – odbor ŽP – závazné stanovisko ze dne 02.03.2020 – č.j.:
MuJc/2020/5731/ZP/Hav.
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. Jihlava – stanovisko k PD stavby ze dne 10.04.2020
– zn.: 110200103.
KÚ KHK – odbor dopravy – sdělení ze dne 15.07.2020 – zn.: KUKHK-21402/DS/2020-2
(Ku).
KÚ KHK – odbor ŽP a zemědělství – závazné stanovisko ze dne 18.03.2020 zn.:
KUKHK-8443/ZP/2020.
Stanovisko Povodí Labe, s.p. HK ze dne 05.08.2020 – č.j.: PLa/2020/020048 + souhlas
na katastrálním situačním výkresu.



Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru – souhlasné závazné stanovisko ze dne 18.02.2020 – sp. zn.
84228/2020/-1150-OÚZ-PCE.

Účastníci podle § 109, písm. a) stavebního zákona:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q
ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., IDDS: P8BGHW3
Účastníci podle § 109 písm. b) stavebního zákona:
NEOBSAZENO.
Účastníci podle § 109 písm. c, d, e) stavebního zákona:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
ROMAN KLOUZA, RADIM 98, 507 12 RADIM U JIČÍNA
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST RADIM A.S., SOBĚRAZ 76, 507 13 ŽELEZNICE
OBEC RADIM, RADIM 8, 507 12 RADIM U JIČÍNA
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, SPRÁVA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, NA PANKRÁCI
546, 140 00 PRAHA 4
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, ZÁVOD JABLONEC NAD NISOU, ŽELIVSKÉHO 5, 466 05
JABLONEC NAD NISOU 5
OBEC DŘEVĚNICE, DŘEVĚNICE 56, 507 13 ŽELEZNICE
OBEC SOBĚRAZ, SOBĚRAZ 70, 507 13 ŽELEZNICE
MĚSTO ŽELEZNICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 507 13 ŽELEZNICE
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC
KRÁLOVÉ 4
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ POVODÍ LABE, PŘEMYSLOVA 1106, 500 08
HRADEC KRÁLOVÉ 8
ČEPS, A.S., ELEKTRÁRENSKÁ 774, 101 00 PRAHA 101
CETIN A.S., ČESKOMORAVSKÁ 2510, 190 00 PRAHA 9, 25/2,
GRIDSERVICES, S.R.O., PLYNÁRENSKÁ 499, 602 00 BRNO 2
STAVOKA KOSICE, A.S., KOSICE 130, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., TEPLICKÁ 874, 405 02 DĚČÍN 2
V případě řízení s velkým počtem účastníků /veřejná vyhláška/ se v oznámení o zahájení řízení a
v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem
záměru.
Pozemky v katastrálním území Těšín – parcelní číslo :
1527/1, 1522/4, 1522/3, 1522/2, 1522/9, 1522/5, 1522/8, 1522/10, 1455/10, 1446/13, 1501/87, 1529,
1446/12, 1446/11, 1446/10, 1446/20, 1446/4.
Pozemky v katastrálním území Soběraz – parcelní číslo :
502/41, 502/40, 598, 599, 502/13, 502/6, 597, 100/24, 502/5, 529/4, 529/5, st.146, 76/2, 75/3, 75/4,
75/1, 558/2, 74/3, 209/4, 209/1, 215, 211/1, 213/2, 230/16, 230/5, 207/1, 218, 200/2, 211/2, 75/2, 569,
59, 60/1, 60/2, st.117, 570, 213/4, 225/2, 541/1, 541/2, st.119/1, 72, 529/1, st.145, 100/23, 100/22,
100/21, 100/19, 230/1, 558/1, 556/4, 502/42, 502/7, 216/2, 216/1.
Pozemky v katastrálním území Radim u Jičína – parcelní číslo :
461, 450/3, 498, 25/1, 758, 787, 786, 807, 806, 785, 805, 808, 804, 827, 919, 826, 849, 851, 867, 868,
855, 869, 916, 893, 915, 889, 881, 913, 912, 701, 450/10, 450/12, 450/11, 450/13, 96/1, 244/11, 430/2,
28, 25/2, 244/7, st.90/2, st.90/1, 244/2, 489/1, 24, 25/4, 335/2, st.10, st.8, st.133, 23, st.7, st.6, 926, 66,
68, st.22, st.21, 447/4, 426/2, 1, 2/12, 2/11, 2/10, 2/9, 2/3, st.60, 3/1, st.91, 471/2, st.105, 425/1, 425/3,

424/2, st.57, 97/6, 97/4, st.58/1, 95, 477/1, 3/2, st.2/1, 450/1, 720, 700, 692, 746, 676, 757, 788, 768,
761, 718, 891, 677, 663, 892, 850, 828, 693, 694, 721, 699, 765, 880.
Pozemky v katastrálním území Dřevěnice – parcelní číslo :
1163, 1187, 1139, 1138, 1137, 1135, 1134.
dotčené orgány
MINISTERSTVO OBRANY, REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ DOPRAVY, IDDS:
HJYAAV
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, STAVEBNÍ ÚŘAD, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, VALDICKÉ
PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
KÚ KK, ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, IDDS: GCGBP3Q
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, 506 01 JIČÍN 1
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN,
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D
KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R
HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
ZEMĚDĚLSTVÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, IDDS: GCGBP3Q
MINISTERSTVO OBRANY, SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, ODBOR OCHRANY
ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY, IDDS:
HJYAAVK

Posouzení námitek účastníků řízení:
 Účastníci neuplatnili námitky; podané připomínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :
 K podkladům rozhodnutí se v průběhu řízení nikdo nevyjádřil; stavební úřad zajistil vzájemný soulad
předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto
rozhodl tak, jak je výše uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů, ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu KHK
v Hradci Králové – odboru dopravy a silničního hospodářství, 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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

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.
otisk úředního razítka
ing. Martin Duczynski
vedoucí odboru dopravy

Upozornění :
o Stavebník (investor) je povinen oznámit písemně příslušnému archeologickému pracovišti
zahájení zemních a výkopových prací nejpozději 10 pracovních dní předem a umožnit mu
provedení záchranného archeologického výzkumu.
 Ověřená projektová dokumentace a štítek “Stavba povolena” bude předána po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky vyvěšeno dne:.………………..
Úřední deska MěÚ Jičín, sejmuto dne:..………………………………
Úřední deska OÚ Radim, veřejně vyvěšeno dne: …………………….
Úřední deska OÚ Radim, sejmuto dne: ………………………………
Úřední deska OÚ Soběraz, veřejně vyvěšeno dne: …………………..
Úřední deska OÚ Soběraz, sejmuto dne: ……………………………..
Úřední deska OÚ Dřevěnice, veřejně vyvěšeno dne: ………………….
Úřední deska OÚ Dřevěnice, sejmuto dne: ……………………………
Úřední deska MěÚ Železnice, veřejně vyvěšeno dne: ………………..
Úřední deska MěÚ Železnice, sejmuto dne: …………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky.
Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu.

Rozdělovník – rozhodnutí obdrží:
Účastníci podle § 109, písm. a) stavebního zákona:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q
ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S., IDDS: P8BGHW3
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Účastníci podle § 109 písm. b) stavebního zákona:
NEOBSAZENO.
Účastníci podle § 109 písm. c, d, e) stavebního zákona:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
ROMAN KLOUZA, RADIM 98, 507 12 RADIM U JIČÍNA
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST RADIM A.S., SOBĚRAZ 76, 507 13 ŽELEZNICE
OBEC RADIM, RADIM 8, 507 12 RADIM U JIČÍNA
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, SPRÁVA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, NA PANKRÁCI
546, 140 00 PRAHA 4
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, ZÁVOD JABLONEC NAD NISOU, ŽELIVSKÉHO 5, 466 05
JABLONEC NAD NISOU 5
OBEC DŘEVĚNICE, DŘEVĚNICE 56, 507 13 ŽELEZNICE
OBEC SOBĚRAZ, SOBĚRAZ 70, 507 13 ŽELEZNICE
MĚSTO ŽELEZNICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 507 13 ŽELEZNICE
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC
KRÁLOVÉ 4
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ POVODÍ LABE, PŘEMYSLOVA 1106, 500 08
HRADEC KRÁLOVÉ 8
ČEPS, A.S., ELEKTRÁRENSKÁ 774, 101 00 PRAHA 101
CETIN A.S., ČESKOMORAVSKÁ 2510, 190 00 PRAHA 9, 25/2,
GRIDSERVICES, S.R.O., PLYNÁRENSKÁ 499, 602 00 BRNO 2
STAVOKA KOSICE, A.S., KOSICE 130, 503 51 CHLUMEC NAD CIDLINOU
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., TEPLICKÁ 874, 405 02 DĚČÍN 2
V případě řízení s velkým počtem účastníků /veřejná vyhláška/ se v oznámení o zahájení řízení a
v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
Pozemky v katastrálním území Těšín – parcelní číslo :
1527/1, 1522/4, 1522/3, 1522/2, 1522/9, 1522/5, 1522/8, 1522/10, 1455/10, 1446/13, 1501/87, 1529,
1446/12, 1446/11, 1446/10, 1446/20, 1446/4.
Pozemky v katastrálním území Soběraz – parcelní číslo :
502/41, 502/40, 598, 599, 502/13, 502/6, 597, 100/24, 502/5, 529/4, 529/5, st.146, 76/2, 75/3, 75/4, 75/1,
558/2, 74/3, 209/4, 209/1, 215, 211/1, 213/2, 230/16, 230/5, 207/1, 218, 200/2, 211/2, 75/2, 569, 59, 60/1,
60/2, st.117, 570, 213/4, 225/2, 541/1, 541/2, st.119/1, 72, 529/1, st.145, 100/23, 100/22, 100/21, 100/19,
230/1, 558/1, 556/4, 502/42, 502/7, 216/2, 216/1.
Pozemky v katastrálním území Radim u Jičína – parcelní číslo :
461, 450/3, 498, 25/1, 758, 787, 786, 807, 806, 785, 805, 808, 804, 827, 919, 826, 849, 851, 867, 868,
855, 869, 916, 893, 915, 889, 881, 913, 912, 701, 450/10, 450/12, 450/11, 450/13, 96/1, 244/11, 430/2,
28, 25/2, 244/7, st.90/2, st.90/1, 244/2, 489/1, 24, 25/4, 335/2, st.10, st.8, st.133, 23, st.7, st.6, 926, 66, 68,
st.22, st.21, 447/4, 426/2, 1, 2/12, 2/11, 2/10, 2/9, 2/3, st.60, 3/1, st.91, 471/2, st.105, 425/1, 425/3, 424/2,
st.57, 97/6, 97/4, st.58/1, 95, 477/1, 3/2, st.2/1, 450/1, 720, 700, 692, 746, 676, 757, 788, 768, 761, 718,
891, 677, 663, 892, 850, 828, 693, 694, 721, 699, 765, 880.
Pozemky v katastrálním území Dřevěnice – parcelní číslo :
1163, 1187, 1139, 1138, 1137, 1135, 1134.
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dotčené orgány
MINISTERSTVO OBRANY, REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKÉ DOPRAVY, IDDS: HJYAAV
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, STAVEBNÍ ÚŘAD, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, VALDICKÉ
PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
KÚ KK, ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, IDDS: GCGBP3Q
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, 506 01 JIČÍN 1
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN,
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D
KHS KK, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ JIČÍN, IDDS: DM5AI4R
HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
ZEMĚDĚLSTVÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY, IDDS: GCGBP3Q
MINISTERSTVO OBRANY, SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ, ODBOR OCHRANY
ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY, IDDS: HJYAAVK
ostatní
ATELIER PROMIKA S.R.O., IDDS: TEYNX2V / PROJEKTANT STAVBY – ING. JIŘÍ ŠKLÍBA /
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