MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.:OVŽP/4300/17-854/17/Maz
Rychnov nad Kněžnou dne 19. října 2017
Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
Vyřizuje: Ing. Jiří Mazúch
Telefon: 494509655
E-mail:jiri.mazuch@rychnov-city.cz

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 174/17
(Veřejnou vyhláškou)
Stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený
Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59 Hradec Králové, IČO 27502988
podal dne 3.2.2017 (z důvodu chybějících dokladů bylo dne 3.4.2017 řízení přerušeno do 31.12.2017 a
dne 17.7.2017 byly podklady doplněny) u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu: „III/3167 + III/3169 Černá skála - Potštejn“ a přeložil projektovou
dokumentaci zpracovanou ID Projekt s.r.o., inženýring a projekce dopravních staveb, Jůnova 1028,
517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 024 97 247, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavel
Matys, ČKAIT – 0601177.
I.
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný
speciální stavební úřad ve věcech silnic ve smyslu § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), projednal žádost ve stavebním řízení
dle § 111 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

„III/3167 + III/3169 Černá skála - Potštejn“
se podle § 115 stavebního zákona povoluje.

Údaje o místu stavebního záměru:
č.parc. 713/1, 512/3, 749, 514/4, 514/2, st. 61, 519/2 v k.ú. Proruby u Potštejna,
č.parc. 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/6, 967/3, 967/24, 1082/4, 967/23, 1082/1, 967/21, 1067/3,
966/17, 966/9, 966/2, 1082/1, PK 287/2, PK 288/2, PK 294/2, 991/1, PK 294/1, 300/33, 1102, 250/2,
240/54, 240/50, 240/37, st. 275 a 240/38 v k.ú. Potštejn,
961/1, 1084, 961/1, 1081, 1011/1, 948/1, 979/1, 542/40, 979/2, 971/4, 971/2 v k.ú. Záměl.
Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad,
Husovo náměstí č.p. 1, 517 54 Vamberk dne 19.10.2016 č.j.: 1131/2016/MÚVA.
Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci silnice III/3167 v délce 2,142 km (od křižovatky se sil. III/3126 po
křižovatku se sil. III/3169) a silnice III/3169 v délce 0,985 km (od křižovatky se sil. III/3167 před
most ev. č. 3169-2), včetně rekonstrukce mostu ev. č. 3167-4. Celková délka rekonstruovaných úseků
je 3,127 km. Projektová dokumentace řeší zajištění funkčního odvodnění dešťových vod ze silnice,
opravu nevyhovujícího stavebního stavu propustků, doplnění chybějícího záchytného zařízení, obnovu
svislého dopravního značení, zachování směrového a šířkového uspořádání komunikace.

SO 101.1 Komunikace úsek 1:
III/3167: V km 0,000 - 0,450 a 1,000 - 2,142 je navrženo frézování tl. 10 -12 cm, sanace neúnosných
podkladních vrstev případně sanace neúnosného podloží, recyklace podkladních vrstev na místě za
studena tl. 200 mm, ACL 22+ tl. 70 mm, ACO 11 + tl. 50 mm. V km 0,450 - 1,000 je navržena nová
konstrukce vozovky s případnou sanací neúnosného podloží, ŠD 0/63 tl. 200 mm, ŠD 0/32 tl. 200 mm,
ACP 22+ tl. 80 mm, ACL 22+ tl. 70 mm, ACO 11 + tl. 50 mm.
SO 101.2 Komunikace úsek 2:
III/3169: V km 0,000 - 0,535 je navrženo frézování tI. 10 -12 cm, sanace neúnosných podkladních
vrstev případně sanace neúnosného podloží, recyklace podkladních vrstev na místě za studena tl. 200
mm, ACL 22+ tl. 70 mm, ACO 11 + tl. 50 mm. V km 0,535 - 0,985 je navrženo frézování tl. 9 cm,
případná sanace asfaltových vrstev a pokládka ACP 22+ tl. 80 mm, ACL 22+ tl. 70 mm, ACO 11 + tl.
50 mm.
SO 201 Most ev. č. 3167-4:
Jedná se o rekonstrukcí stávajícího mostního objektu 3167-4. V rámci rekonstrukce bude zbourán
stávající mostní objekt a bude vystavěn nový přesypaný objekt z ocelové flexibilní trouby tlamového
profi1u se světlostí otvoru 2,95 m a výšky otvoru 2,04 m. Na vtokové a výtokové straně objektu jsou
navržena čela z gabionové konstrukce. Na koruně čel je osazeno ocelové silniční zábradlí s
vodorovnými madly. Na vtoku a výtoku je navržena kamenná rovnanina se stabilizačními prahy.
Kamenná dlažba je navržena v mostním otvoru. Bude doplněna konstrukce násypového tělesa
komunikace a konstrukce vozovky.
SO 181 Dopravně inženýrská opatření:
Objízdné trasy jsou voleny s ohledem na dopravu těžkých vozidel s důrazem na přístup do lomu Černá
Skála. V první etapě bude uzavřen úsek silnice III/3167 od lomu Černá Skála po křižovatku s III/3169
a celý úsek silnice III/3169 od mostu v Potštejně po křižovatku s III/3167. Ve druhé etapě bude
uzavřen zbývající úsek silnice III/3167 od křižovatky s III/3126 na Proruby směr 10m Černá Skála.
Vjezd do lomu bude možný pouze ze směru od Potštejna (Záměle). V úseku lomu bude nutno
provádět po polovinách vozovky s kyvadlovým provozem. Součástí tohoto objektu je ji oprava
objízdných tras.

II. Stanovené podmínky pro provedení stavby:
A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala společnost ID Projekt s.r.o., inženýring a projekce dopravních staveb, Jůnova
1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 024 97 247, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Ing. Pavel Matys, ČKAIT – 0601177 s přednostním respektováním podmínek stavebního
povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat přepisy
týkající se bezpečnosti a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet

Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2020.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péče ve
znění pozdějších předpisů, hlavně dle §22 odst.2 cit. zákona a §23 odst.2 cit. zákona.
6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
§ 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí
přírody nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu
přerušit.
7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu
před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci
těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být dodrženy
minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
8. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad MěÚ
Rychnov nad Kněžnou o povolení částečné/úplné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy
provozu pro uzavírku, (pokud se stavby týká).
9. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad o stanovení
přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací o stanovení místní úpravy provozu
po dokončení stavby. Žádost bude doložena písemným vyjádřením příslušného orgánu policie
(DI Rychnov nad Kněžnou).
10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se
všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy
v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při
závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a
předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných
předpisů uhrazeny investorem stavby.
13. Při stavebních pracích musí být učiněny opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude
okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být
oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku

A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku §12 odst.6 části B přílohy č.3
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. 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)
16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
-

prohlídka po položení povrchových vrstev komunikace
závěrečná kontrolní prohlídka

18. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při podání žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu stavebník 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 staveb. řízení (k nahlédnutí)
- geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí
- skutečné zaměření stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
- dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby
oproti ověřené PD)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle §156
stavebního zákona)
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
přepisy: KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., HZS KHK, územní odbor Rychnov n.Kn.,
MěÚ Rychnov n.Kn.- oddělení životního prostředí)
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem
vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části PD)
- stavební deník
- zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
- doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné oprávněné
osobě k jejich využitá nebo odstranění
- doklad o předložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního
prostředí
- doklady o vytýčení inženýrských sítí jednotlivých vlastníků a správců
- 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:
případné revizní zprávy inženýrských sítí překládaných, předávací protokol vlastníků
napojovaných komunikací, vlastníci inženýrských sítí dle odst. B stavebního povolení, ...
- doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o
oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely
jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že
příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu
technické mapy obce.
19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.

20. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického
vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení (je třeba splnit podmínky
následujících vyjádření a stanovisek):
1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, vyjádření
k existenci SEK č. 575671/16 s platností do 5.4.2018, č. 575677/16 s platností do 5.4.2018 a
575464/16 s platností do 5.4.2018 a č. 575697/16 s platností do 5.4.2017
2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, stanovení
podmínek ochrany SEK č. POS Li-773/16 ze dne 26.10.2016

3. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, sdělení o existenci energetického zřízení v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č. 0100551629, č. 0100551620, č. 0100551618, č.
0100551613 ze dne 5.4.2016 a č. 0100685843 ze dne 24.1.2017
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, vyjádření k projektové dokumentaci č. 12-920500
ze dne 13.12.2016
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, souhlas s umístěním stavby a s prováděním
činnosti v ochranném pásmu zařízení ES č. 12-920500 ze dne 13.12.2016

6. GridServices, s.r.o. (dříve RWE Distribuční služby, s.r.o.), Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602
00 Brno, stanovisko č. 5001282925 ze dne 22.4.2016

7. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko č. 5001393299 ze
dne 1.11.2016
Stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí
projektové dokumentace, příloha F

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:
1. Lesy ČR s.p., správa oků – oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Hadec Králové, 500 08 –
vyjádření č.j.: LCR 953/006681/2016 ze dne 2.12.2016
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe se sídlem v Hradci
Králové, jakožto správci bezejmenného vodního toku (IDVT 1016942), souhlasí s návrhem
řešení rekonstrukce "silničního propustku km 1,28299", v k. ú Potštejn na p.p.č. 966/2, za
předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:
· stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 75 2130 (Křížení a souběhy vodních

·
·
·
·
·
·
·

toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a s ČSN 73 6201 (Projektování
mostních objektů), které řeší prostorové uspořádání objektů přemostění,
navrženými úpravami nebudou zhoršeny odtokové a průtokové vlastnosti vodního toku, nebude
zmenšen průtočný profil a niveleta dna zůstane zachována,
požadujeme provést zajišťovací betonové prahy u přídlažby na vtoku a výtoku ze silničního
propustku, š. prahu min. 30 cm, hloubka prahu min. 60 cm,
stavba bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v úseku nad stavbou, při
stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace,
při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích skladován žádný stavební
materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných
srážkách,
vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném
znění a je povinen zajistit pravidelné čištění propustku,
stavbou bude dotčen lesní pozemek p. č. 966/2, k. ú. Potštejn, ve vlastnictví ČR s právem
hospodařit pro Lesy ČR, s.p., ve správě Lesní správy Rychnov nad Kněžnou,
jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací před
dokončením a k převzetí dokončených prací.
Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vydání pro stavební řízení a vydání stavebního povolení

2. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostření, č.j. OVŽP -29279/2016201/2016-Zs ze dne 16.11.2016
Z hlediska vodního hospodářství je navrhovaná stavba možná, odtokové poměry nebudou
zhoršeny. Dle centrální evidence vodních toků však stavbou jsou nebo mohou být dotčeny
vodní toky a HOZ (hlavní meliorační zařízení). S jejich správci je nutno projednat případné
podmínky provedení oprav propustků a mostu ev. č. 3167-4.
Povodí Labe, s. p., provozní středisko Orlice - Žamberk, Milan Suchodol (tel. 602 126914):
na úseku - 1 (silnice III/3167) - propustek ve staničení 0,36497 km
na úseku - 2 (silnice III/3169) - ve staničení cca 0,960 - 0,985 km souběh s vodním tokem
Lesy ČR, státní podnik, Správa toků - Oblast povodí Labe, Hradec Králové:
Na úseku - 1 (silnice III/3167) - propustek ve staničení 1,28299 km
Dotazem na Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, Ing. Adam
Matouš (tel. 727956381) zjistit, zda jsou správcem HOZ, které kříží komunikace v zájmovém
území a případně projednat podmínky provedení stavby
na úseku - 1 (silnice III/3167) - propustek ve staničení 1,99739 km
- most ev.č. 3167-4 ve staničení cca 1,730 km
na úseku - 2 (silnice III/3169) - propustek ve staničení 0,14227 km.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) upozorňujeme, že využití
zemědělských pozemků - druhem pozemku trvalý travní porost, zahrada, orná půda - k
nezemědělským účelům bez dočasného odnětí může být pouze kratší než 1 rok včetně doby
potřebné k uvedení pozemku do původního stavu. V opačném případě musí být požádáno o
dočasné odnětí ze ZPF. Pokud dojde k trvalému záboru ZPF, musí být požádáno o trvalé odnětí
příslušné části parcely. Jedná se o parcely v k.ú. Proruby u Potštejna p.p.č. 512/3 (ttp), p.p.č.
514/2,519/2 (zahrady), k.ú. Potštejn 250/2, 240/54, 240/50, 240/37, 240/38 (zahrady), a dále
k.ú. Záměl p.p.č. 542/4 (orná půda).
Z hlediska ochrany přírody a krajiny je stavba dle navrhovaného řešení v návaznosti na
ochranu dřevin možná. Stanovujeme podmínku: veškeré vzrostlé stromy, které by mohly být
stavbou dotčeny, budou kolem kmenové části chráněny bedněním. Kořenové systémy budou
opatřeny ochrannými materiály, kořeny v přímém kontaktu se stavbou budou zajištěny tak, aby

nebyly poškozeny a umožňovaly trvale výživu a vývoj dřevin.
Kácení vzrostlého stromu podléhá podání žádosti o povolení kácení dle ustanovení § 8 odst.l/
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na příslušném
orgánu ochrany přírody, tj. Obecním úřadu Potštejn.
Z hlediska odpadového hospodářství se stanoví tato podmínka: V průběhu stavebních prací
bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání
odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení
životního prostředí po dokončení stavby.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na lesních pozemcích a do 50 m od těchto pozemků, je
ke stavbě nutný, dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, souhlas orgánu státní správy lesů.
Tímto je MěÚ Rychnov n. Kn., kterému je nutno předložit žádost se zákresem stavby na
pozemkové mapě a stanovisko vlastníků dotčených lesních pozemků.
Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předložené
projektové dokumentaci výše uvedené akce další připomínky.

3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostření, č.j. OVŽP -32702/20166240/2016-MaV ze dne 12.12.2016 – souhlas se stavbou na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa

4. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OŠKMT, č.j. OŠKMT - 32698/16-186/2016/Dvo ze dne
7.12.2016
Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto je při její realizaci nutné použít
související ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.:
 Stavebník (investor) je ve smyslu §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4,
118 01 Praha l - Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a
umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická
osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického
výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí
náklady organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického
výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách
archeologického výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník (investor)
písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti na území okresu Rychnov nad
Kněžnou zahájení zemních a stavebních prací (např. Muzeum a galerie Orlických hor,
archeologické pracoviště, Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou) zahájení zemních a stavebních
prací.


Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto
stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 citovaného zákona nejpozději do druhého dne
nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Dovolujeme si upozornit, že nesplnění výše uvedených podmínek, by mohlo vést k sankcím dle
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
řád.

5. Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou – stanovisko č.j.: MGOH
778/2016 ze dne 3.11.2016

Uvedená stavba se nachází na území s archeologickými nálezy - předmětem archeologického
dozoru by zde měly být pouze zemní zásahy do původního terénu - tedy především reprofi1ace
příkopů. Stavebník je ve smyslu par. 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu A V ČR, případně i
oprávněné organizaci (např. muzeu)svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného
archeologického výzkumu. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace
uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději
10 pracovních dní předem stavebník (investor)písemně oznámí vybranému archeologickému
pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Prosím tedy o upozornění na tuto skutečnost
investora stavby.
Pokud by stavebník měl zájem, aby zde archeologický dozor provádělo naše muzeum, takto
nejbližší archeologické pracoviště s licencí, zasílám tímto kontakt. V případě, že bude mít
zájem o spolupráci, potřebujeme být o zahájení stavby informováni alespoň 14 dní předem.

6. KŘ Policie KHK , dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 31.10.2016, č.j. KRPH20-270/ČJ-2016-050706
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní
inspektorát v Rychnově nad Kněžnou nemá po posouzení projektové dokumentace z hlediska
bezpečnosti silničního provozu závaznějších připomínek k územnímu a stavebnímu řízení
(souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení), pokud budou dodrženy
ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon Č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, vyhláška Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující
bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady
pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.).
Pouze Vás musíme upozornit, že směrové sloupky č. Z11g se umisťují v místě vyústění účelové
komunikace, nikoliv na každý hospodářský sjezd. Dále by bylo vhodné doplnit dopravní značky
č. P2 v místech křižovatek s místními komunikacemi v obci Potštejn.
Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského
opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
7. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, Hradec Králové, 501 01
ze dne 21.12.2016 čj.: KHSHK 38811/2016/HOK.RK/Li
Souhlasné závazné stanovisko
8. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
ocrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03 – závazné
stanovisko č.j.: KUKHK-36493/ZP/2016 ze dne 7.11.2016
souhlasí s uskutečněním záměru "III/3167+III/3169 Černá Skála - Potštejn", který řeší opravu
vozovky a krajnic předmětného úseku silnic III/3167 a III/3169 včetně obnovy stávajícího
vodorovného dopravního značení na pozemcích 713/1 a 713/6 v k. ú. Proruby u Potštejna, které
zasahují do ochranného pásma přírodní památky Na Hadovně, za následující podmínky:
na území přírodní památky tj. na parcelu č. 514/1 v k.ú. Proruby u Potštejna, nebude žádným
způsobem v rámci předmětné opravy zasahováno, nebude na ni vjížděno ani zde nebude
zřízena žádná deponie materiálu, zeminy nebo strojů

9. M-SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, 530 03 - vyjádření ze dne 29.11.2016 a 31.8.2017
Společnost M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice na základě předložené
projektové dokumentace k plánovanému stavebnímu záměru realizace akce: ,,III/3167 +
III/3169 Černá Skála – Potštejn“ a zjištěných skutečností souhlasí s realizací výše uvedené
akce za níže uvedených podmínek:
o

zachování dopravní obslužnosti pozemků přes komunikaci č. III/3167 a 11I/3169, které
tvoří dobývací prostor lomu Černá Skála, včetně areálu technologie a skládek a to v době
pracovních dní od 6,00 do 17,00 hod. po celou dobu provádění stavby

o

dodržení nosnosti komunikace č. III/3167 a III/3169 v tonáži min. 35 t po dobu provádění
stavby rekonstrukce.

K předloženému projektu DSP + PDPS „III/3167 + III/3169 Černá Skála – Potštejn“
nemáme žádné připomínky a souhlasíme se záměrem opravit tuto komunikaci, která je ve
velmi špatném stavu.

10. HZS KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, č.j. HSHK-6514-2/2016 ze dne 8.11.2016
Souhlasné závazné stanovisko
11. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, 500 03 – stanovisko č.j.:
PVZ/17/3934/Hv/0 ze dne 25.1.2017
K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:
a) Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe
a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je
předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu
dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu
dotčeného vodního útvaru.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými
platnými dokumenty.
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem
za předpokladu splnění následujících podmínek:
·

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

c) Z hledíska správy bezejmenného vodního toku (IDVT 10170143) souhlasíme s navrhovaným
záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
·

Případný demoliční materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodního toku a
pobřežních pozemků.

·

Rekonstrukcí propustku nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta či
břehových porostu. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytě vodního toku.

·

Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní
středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žarnberk, tel. 465 612014).

·

Zástupce výše uvedeného provozního střediska Žamberk (p. Suchodol, tel. 602 126914,

suchodolm@pla.cz) požadujeme přizvat na předání stavu koryta po dokončení stavby.
12. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00 – vyjádření č.j.:SPU
588892/2016 ze dne 11.11.2016
a) Stanovisko Státního pozemkového úřadu (SPÚ), oddělení správy vodohospodářských
děl, kontaktní osoba Ing. Adam Matouš, tel.: 727 956 381
V části zájmového území plánované akce ,,III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn" v k. ú.
Záměl a Potštejn se v trase komunikace nacházejí stavby vodního díla - hlavní odvodňovací
zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
(SPÚ).
Jedná se o tyto stavby HOZ:
poř.
č.
1
2

ID
1100000346-11201000
1100000347-11201000

Název HOZ
HOZ A Záměl
HOZ B Záměl

ČHP
1-02-01-036/0
1-02-01-036/0

rok
délka otevřená délka zakrytá
pořízení
[km]
[km]
1981
0,056
0,55
1981
0,152

Z předložených podkladů vyplývá, že stavby HOZ nebudou rekonstrukcí dotčeny.
S plánovanou akcí ,,III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn" souhlasíme za podmínek:
o stavby HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost,
o stavby HOZ nebudou rekonstrukcí komunikace a propustků dotčeny,
o rekonstrukcí propustků nebudou ovlivněny odtokové poměry vHOZ,
o zástupce SPÚ, oddělení správy vodo hospodářských děl, bude přizván na kontrolní dny,
týkající se místa křížení HOZ se stavbou komunikace včetně závěrečného kontrolního dne,
o žadatel se zavazuje, v případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených s rekonstrukcí
komunikace a propustků, uvést vše na své náklady do původního stavu nebo uhradit škody v
plné výši SPÚ.
b) Stanovisko SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj,
kontaktní osoba Lukáš Lyer, tel.: 727927452
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, (dále
jen "SPÚ"), je příslušný hospodařit s majetkem státu, mimo jiné i s pozemky p. č. KN 966/5,
KN 969, KN 971/1, KN 971/2 v k. ú. Záměl, které jsou ve vlastnictví České republiky.
Zmíněné pozemky přímo sousedí s pozemkem, který má být dotčen uvedeným záměrem.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
SPÚ nemá námitek k provedení stavby, budou-li splněny následující podmínky:
1) pozemky, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit, nebudou samotnou stavbou, ani v souvislosti s
ní nikterak dotčeny,
2) stavba bude provedena dle platných norem a předpisů a bude projednána se všemi
kompetentními orgány v nezbytných řízeních,
3) investor se zavazuje umístit stavbu tak, aby bylo možné nyní, i v budoucnu, provádět její
nezbytnou údržbu z pozemků ve vlastnictví investora, nikoliv z pozemků, s nimiž je SPÚ
příslušný hospodařit,
4) investor se zavazuje zabránit vzniku ekologických škod a neomezit případné ostatní uživatele

nemovitostí, s nimiž je SPÚ příslušný hospodařit,
5) investor se zavazuje zabránit vzniku škod na životech, zdraví a majetku občanů.
Toto vyjádření se vydává za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu vlastníka
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím), platí 2 roky ode dne jeho
vydání a slouží pro účely vydání potřebných souhlasů, povolení a rozhodnutí od příslušných
správních orgánů.
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.

Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou
součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu pro dopravní
stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle §27 odst.1 zákona č. 500/2004
Sb. správní řád v platném znění a §109 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený SÚS
Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59 Hradec Králové, IČO 27502988

Odůvodnění:
Stavebník, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, zastoupený
Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59 Hradec Králové, IČO 27502988, podal
dne 3.2.2017 (Z důvodu chybějících dokladů bylo dne 3.4.2017 řízení přerušeno do 31.12.2017 a dne
17.7.2017 byly podklady doplněny) u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu „III/3167 + III/3169 Černá skála - Potštejn“ prováděné č.parc. 713/1,
512/3, 749, 514/4, 514/2, st. 61, 519/2 v k.ú. Proruby u Potštejna, č.parc. 1082/1, 1082/2, 1082/3,
1082/6, 967/3, 967/24, 1082/4, 967/23, 1082/1, 967/21, 1067/3, 966/17, 966/9, 966/2, 1082/1, PK
287/2, PK 288/2, PK 294/2, 991/1, PK 294/1, 300/33, 1102, 250/2, 240/54, 240/50, 240/37, st. 275 a
240/38 v k.ú. Potštejn a 961/1, 1084, 961/1, 1081, 1011/1, 948/1, 979/1, 542/40, 979/2, 971/4, 971/2
v k.ú. Záměl. K žádosti o povolení stavby byla přiložena projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení, vyhotovená ID Projekt s.r.o., inženýring a projekce dopravních staveb, Jůnova
1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 024 97 247, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing.
Pavel Matys, ČKAIT – 0601177.
Dne 29.8.2017 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 známi poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení mohli podat své námitky,
důkazy nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení u MěÚ Rychnov nad Kněžnou. Po
uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního
řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s nimi.
V průběhu stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad,
Husovo náměstí č.p. 1, 517 54 Vamberk dne 19.10.2016 č.j.: 1131/2016/MÚVA.
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.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených
orgánů státní správy:
-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, vyjádření
k existenci SEK č. 575671/16 s platností do 5.4.2018, č. 575677/16 s platností do 5.4.2018 a
575464/16 s platností do 5.4.2018 a č. 575697/16 s platností do 5.4.2017
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, stanovení
podmínek ochrany SEK č. POS Li-773/16 ze dne 26.10.2016

-

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52 – vyjádření k existenci sítí č.j.: 0000011894 ze
dne 5.4.2016

-

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00 – vyjádření a stanovení
podmínek pro udělení souhlasu č.j.: E09525/16 ze dne 5.4.2016

-

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 21 – vyjádření č.j.: 2703/16/OVP/N ze
dne 5.4.2016 a č.j.: 977/16/BRA/N ze dne 5.4.2016

-

ČEZ ITC Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 53 – sdělení o existenci komunikačního
vedení č.j.: 0200431688 ze dne 5.4.2016, č.j.: 0200431687 ze dne 5.4.2016, č.j.: 0200431685 ze
dne 5.4.2016, č.j.: 0200431681 ze dne 5.4.2016, č.j.: 0200431680 ze dne 5.4.2016 a č.j.:
0200431675 ze dne 5.4.2016

-

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, sdělení o existenci energetického zřízení v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č. 0100551629, 0100551626, č. 0100551624, č. 0100551620, č.
0100551618, č. 0100551613 ze dne 5.4.2016 a č. 0100685843 ze dne 24.1.2017

-

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, vyjádření k projektové dokumentaci č. 12-920500 ze
dne 13.12.2016

-

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti
v ochranném pásmu zařízení ES č. 12-920500 ze dne 13.12.2016

-

České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, 169 00 - vyjádření k existenci
podzemních sítí č.j.: UPTC/OS/134044/2016 ze dne 20.4.2016

-

GridServices, s.r.o. (dříve RWE Distribuční služby, s.r.o.), Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602
00 Brno, stanovisko č. 5001282925 ze dne 22.4.2016

-

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko č. 5001393299 ze
dne 1.11.2016

-

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00 – vyjádření k existenci sítí
č.j.: 160927-133917583 ze dne 27.9.2016, č.j.: 160927-133717582 ze dne 30.9.2016, č.j.:
160927-133417579 ze dne 30.9.2016, č.j.: 160927-133117578 ze dne 30.9.2016, č.j.: 160927132417576 ze dne 30.9.2016

-

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy v Hradci Králové, Velké náměstí 33,
Hradec Králové, 500 01 – připomínky č.j.: 8-277/2016-5512HK ze dne 13. 10.2016

-

Obec Záměl, Záměl 158, Potštejn, 517 43 – vyjádření č.j.: 00402/2016/OÚ ze dne 17.10.2016

-

Obec Potštejn, Lázeňská 93, Potštejn, 517 43 – vyjádření ze dne 18.10.2016

-

Obec Proruby, Proruby č.p. 60, Kostelec nad Orlicí, 517 41 – vyjádření ze dne 17.10.2016

-

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Tycohonova 1, Praha 6, 160 01 – závazné stanovisko č.j.:
57144/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 26. 10.2016

-

Aquaservis, a.s., Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 – vyjádření k projektové
dokumentaci č.j.: 1229/16 ze dne 7.11.2016

-

Lesy ČR s.p., správa toků – oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Hadec Králové, 500 08 –
vyjádření č.j.: LCR 953/006681/2016 ze dne 2.12.2016

-

MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostření, č.j. OVŽP -29279/2016201/2016-Zs ze dne 16.11.2016

-

MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostření, č.j. OVŽP -32702/20166240/2016-MaV ze dne 12.12.2016

-

MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OŠKMT, č.j. OŠKMT - 32698/16-186/2016/Dvo ze dne
7.12.2016

-

Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou – stanovisko č.j.: MGOH
778/2016 ze dne 3.11.2016

-

KŘ Policie KHK , dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 31.10.2016, č.j. KRPH20-270/ČJ-2016-050706

-

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, Hradec Králové, 501 01 ze
dne 21.12.2016 čj.: KHSHK 38811/2016/HOK.RK/Li

-

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ocrany
přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03 – závazné stanovisko č.j.:
KUKHK-36493/ZP/2016 ze dne 7.11.2016

-

M-SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, 530 03 - vyjádření ze dne 29.11.2016 a 31.8.2017

-

HZS KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, č.j. HSHK-6514-2/2016 ze dne 8.11.2016

-

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, 500 03 – stanovisko č.j.:
PVZ/17/3934/Hv/0 ze dne 25.1.2017

-

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00 – vyjádření č.j.:SPU 588892/2016
ze dne 11.11.2016

-

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (číslo stavby: 35941) uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o.
a SJM Ing. Jaroslavem Dostálkem a Marií Dostálkovou

-

Smlouva o smlouvě budoucí darovací: uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o. a Obcí Proruby

-

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (číslo stavby: 35941) uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o.
a Emilem Svoreněm

-

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (číslo stavby: 35941) uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o.
a SJM Petrem Borysem a Martinou Borysovou

-

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (číslo stavby: 35941) uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o.
a Zdeňkem Vančurou

-

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (číslo stavby: 35941) uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o.
a Společností RUNT a partneři s.r.o.

-

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (číslo stavby: 35941) uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o.
a Jaroslavem Prokešem

-

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (číslo stavby: 35941) uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o.
a Milenou Láskovou

-

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (číslo stavby: 35941) uzavřená mezi Správou silnic KHK, p.o.
a Jiřím Šulcem

-

Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Údržbou silnic KHK, a.s. a Romanem Hálou

-

Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Údržbou silnic KHK, a.s. a SJM Mgr. Milošem
Muthsamem a Janou Muthsamovou

-

Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Údržbou silnic KHK, a.s. a Josefem Hlaváčkem

-

Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Údržbou silnic KHK, a.s. a Ivou Skučkovou

-

Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Údržbou silnic KHK, a.s. a Milošem Hájkem

-

Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Údržbou silnic KHK, a.s. a Obcí Potštejn

-

Smlouva o právu provést stavbu uzavřená mezi Údržbou silnic KHK, a.s. a společností MSILNICE a.s.

-

Nájemní smlouva č. 3N17/43 uzavřená mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí
1245, Hradec Králové a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, Praha 3, 130 00

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 v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- podle § 109 písm. a-b) stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby):
Údržba silnic KHK a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, zastupující Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Správa silnic KHK p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, zastupující Královéhradecký
kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové

veřejnou vyhláškou účastníkům řízení dle:
§ 109 písm.c,d,e) stavebního zákona.
OÚ Proruby u Potštejna – úřední deska
OÚ Potštejn – úřední deska
OÚ Záměl – úřední deska
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na kterém má být stavba prováděna):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Obec Proruby, č.p. 60, 517 41 Proruby
Obec Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn
M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Ing. Jaroslav Dostálek, č.p. 49, 562 01 Seč
Marie Dostálková, č.p. 49, 562 01 Seč
Emil Svoreň, č.p. 46, 517 41 Proruby
Petr Borys, Kpt. Fechtnera 449/7, 500 09 Hradec Králové
Martina Borysová, Na Občinách 861/28, 500 09 Hradec Králové
Zdeněk Vanšura, Pod Ovčínem 234, Kunčice, 561 51 Letohrad
RUNT a partneři s.r.o., č.p. 76, 561 85 Hejnice
Miloš Hájek, V Koutech 117, 517 43 Potštejn
Iva Skučková, Sopotnice 219, 561 15 Sopotnice
Josef Hlaváček, Záměl 88, 517 43 Záměl
Jaroslav Prokeš, Záměl 69, 517 43 Záměl
Česká republika – Státní pozemkový úřad, zast. Krajským pozemkovým úřadem pro
Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Mgr. Miloš Muthsam, Příčná 323, 517 43 Potštejn
Jana Muthsamová, Příčná 323, 517 43 Potštejn
Milena Lásková, Jiráskova 311, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Jiří Šulc, Doudlebská 197, 517 43 Potštejn
Roman Hála, Zahradní 182, 517 43 Potštejn

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona
-

-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., správa toků, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008

- podle § 109 písm. e) a § 110 odst. 7 stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo
stavby na něm – identifikován parc. číslem pozemku)
k.ú. Potštejn – 973, 220, 168, 171, 978/1, 221, 202, st. 268, st. 269, 204/1, st. 132/1, st. 133,
240/57, 240/31, 240/32, 991/3, 240/63, 240/49, st. 275, 240/37, 587, 240/13, 240/50, 240/54,
st. 306, st. 354, 240/30, 991/2, st. 304, 250/6, 250/7, 317/5, 314, 250/1, 250/2, 300/37, 300/8,
300/11, 305, 300/33, 300/34, 309, 297/1, 293/1, 286, 288/1, 966/1, 966/2, 966/3, 966/9,
966/11, 1067/3, 967/21, 1082/5, 966/19, 967/23, 967/3, 367/25, 966/8, 967/2, 966/4, 967/1
k.ú. Záměl – 967/1, 971/2, 485, 1011/6, 948/1, 952/1, 966/5, 966/4

k.ú. Proruby u Potštejna – 506/1, 506/3, 744/1, 713/2, 488/3, 485/2, 507/1, 522/1, 522/3,
522/4, 713/4, 520, 519/1, 519/2, 514/1, 713/6, 517, st. 61, 542/2, 512/1, 514/4, 512/3, 545, st.
59, st. 75
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 rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského
úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se
počítá ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 řízení. Případné
odvolání dle § 85 odst. 1 správního řádu má odkladný účinek.

Ing. Jiří Mazúch
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Otisk úředního razítka

Toto stavební povolení na stavbu „III/3167 + III/3169 Černá skála - Potštejn“ včetně
grafické přílohy musí být vyvěšeno na úřední desce na úřední desce Obecních úřadů Proruby
u Potštena, Potštejna a Záměle a na úřední desce Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou po
dobu 15-dnů.

.....................................................
Datum vyvěšení

...................................................
Datum sejmutí

Razítko a podpis oprávněné osoby
Správní poplatek byl stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, ve výši 10.000,- Kč a zaplacen na účet Města Rychnov n.Kn. 18.10.2017.

Doručí se:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, zastupující
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, zastupující
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové
veřejnou vyhláškou účastníkům řízení dle:

§ 109 písm. c, d, e) stavebního zákona.
OÚ Proruby u Potštejna – úřední deska
OÚ Potštejn – úřední deska
OÚ Záměl – úřední deska
MěÚ Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
Obec Proruby, č.p. 60, 517 41 Proruby
Obec Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn
M-SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Ing. Jaroslav Dostálek, č.p. 49, 562 01 Seč
Marie Dostálková, č.p. 49, 562 01 Seč
Emil Svoreň, č.p. 46, 517 41 Proruby
Petr Borys, Kpt. Fechtnera 449/7, 500 09 Hradec Králové
Martina Borysová, Na Občinách 861/28, 500 09 Hradec Králové
Zdeněk Vanšura, Pod Ovčínem 234, Kunčice, 561 51 Letohrad
RUNT a partneři s.r.o., č.p. 76, 561 85 Hejnice
Miloš Hájek, V Koutech 117, 517 43 Potštejn
Iva Skučková, Sopotnice 219, 561 15 Sopotnice
Josef Hlaváček, Záměl 88, 517 43 Záměl
Jaroslav Prokeš, Záměl 69, 517 43 Záměl
Česká republika – Státní pozemkový úřad, zast. Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Mgr. Miloš Muthsam, Příčná 323, 517 43 Potštejn
Jana Muthsamová, Příčná 323, 517 43 Potštejn
Milena Lásková, Jiráskova 311, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Jiří Šulc, Doudlebská 197, 517 43 Potštejn
Roman Hála, Zahradní 182, 517 43 Potštejn
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., správa toků, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008

Dotčené orgány:
Lesy ČR s.p., správa toků, oblast Povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové
Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, oddělení ŽP, Rychnov nad Kněžnou
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát,
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
Krajská hygienická stanice KHK, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Královépodepsal Ing. Jiří Mazúch
Digitálně
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