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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  
č. 03.19. 

 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství jako věcně 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající jako silniční správní úřad 
dle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejných účelových komunikací, pověřený dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006  Sb., 
o územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon") výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "speciální stavební 
úřad") ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle 
ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"), v jehož územním správním obvodu se předmětná stavba nachází, rozhodl ve věci 
žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “, kterou podal 
Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 04 Hradec Králové 
(dále jen "stavebník"), zastoupený na základě plné moci společností ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a. s., IČ: 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
(dále jen "zmocněnec"), takto: 
 

I. 

v y d á v á 
dle ust. § 115 stavebního zákona 

 a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
 územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

STAVEBNÍ POVOLENÍ  
na stavbu: 

„ II/320 Přepychy – Záhornice “ 
 

v rozsahu stavebních objektů: 
SO 101 –  Komunikace 
SO 102 –  Zastávky BUS 
SO 501 –  Přeložka plynovodu v km 1,467 91 – 1,559 16 
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Pozemky dotčené stavebním záměrem v rozsahu výše uvedených objektů: 
− v katastr. území Přepychy u Opočna: 

parc. č. st. 184 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 823/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 
parc. č. 825/1 (zahrada), parc. č. 857/2 (orná půda – ostatní komunikace), parc. č. 888/1 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace), parc. č. 888/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 
parc. č. 981/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 981/29 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), parc. č. 1002/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1111 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), parc. č. 1112/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1112/25 (ostatní plocha – neplodná 
půda), parc. č. 1112/26 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1118 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), parc. č. 1119 (ostatní plocha – silnice),  

− v katastr. území Záhornice: 
parc. č. 168/1 (trvalý travní porost), parc. č. 197 (trvalý travní porost), parc. č. 244/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 245 (trvalý travní porost), parc. č. 246 (trvalý travní porost), parc. č. 513 (ostatní 
plocha – silnice), parc. č. 536/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 543 (ostatní plocha – silnice). 

 
Popis stavby:     

Celkový popis stavby, její charakteristika, význam, funkce a umístění 
Předložený záměr řeší rekonstrukci silnice II. třídy č. 320 v úseku od sil. km 0,000 00 do sil. km 
1,747 62 (pasportizační staničení). Začátek úpravy (sil. km 0,000 00) je na křižovatce silnice č. II/320 
se silnicí č. II/304 v obci Přepychy. Konec úpravy (sil. km 1,747 62) je v oblasti křižovatky silnic 
č. II/320 a III/32114 v obci Záhornice. Rekonstruovaný úsek má délku 1 747,62 m. 
Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace, který je porušen trhlinami, hloubkovou 
korozí a plošnou deformací vozovky, dochází také k olamování krajů vozovky. Rekonstrukce 
komunikace vychází z její provedené diagnostiky a předpokládaných požadavků, které jsou na stavby 
komunikací kladeny. Rozsah stavebních prací zahrnuje odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, 
recyklace za studena na místě, sanace konstrukce vozovky včetně sanace krajnic v celém úseku. 
Rozsah rekonstrukce poruch vozovky bude upřesněn po odfrézování povrchu.  
V rámci rekonstrukce silnice dochází k prostorovým úpravám minimálně. Šířka vozovky silnice 
v intravilánu (v rozmezí 5,0 – 5,5 m) respektuje stávající stav a je omezena chodníky, do kterých není 
možné zasahovat. Lokální rozšíření vozovky v extravilánu je vyvoláno sjednocením její šířky 
na hodnotu 5,5 m. 
Součástí stavby je zpevnění krajnic (sanace), odvodnění komunikace (vyrovnání příčného sklonu 
vozovky, reprofilace příkopů) a rekonstrukce stávajících příčných propustků. Přilehlé zatrubněné 
sjezdy budou plynule napojeny na obnovený kryt vozovky.  
V průtahu obcí Přepychy je řešena rekonstrukce autobusových zastávek. 
V rámci rekonstrukce komunikace bude stávající svislé dopravní značení ponecháno a doplněno 
nové. U stávajícího svislého značení dojde k výměně sloupků. Vodorovné dopravní značení bude 
v rekonstruovaném úseku silnice provedeno nově. Nově bude rovněž osazeno a doplněno dopravní 
zařízení (odrazová zrcadla) v prostoru zastávky BUS. 
Realizace stavebního záměru vyžaduje kácení stromů a odstranění křovin.  
Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy. 
Stavba zasahuje do zemědělského půdního fondu. 
Při realizací rekonstrukce silnice č. II/320 budou provedeny překládky (vodovod, plynovod, 
telekomunikační vedení), případně výměna, vedení inženýrských sítí (kanalizace) stavbou vyvolané 
a se stavbou přímo související.  

Stavba řeší rekonstrukci komunikace v celé šířce, z toho důvodu bude výstavba probíhat za plné 
uzavírky. Rekonstrukce silnice bude rozdělena na tři etapy. Pro každou etapu jsou navrženy 
objízdné trasy. Objízdné trasy budou vyznačeny pomocí dočasného svislého dopravního značení. 
V průběhu první etapy bude uzavřen úsek v km 0,000 – cca km 0,290. V této době bude uzavřena 
křižovatka silnic č. II/320 a III/3201.  
V průběhu druhé etapy bude uzavřen úsek v km cca 0,290 – cca km 1,400. V této době nebude 
uzavřena křižovatka silnic č. II/320 a III/3201 ani křižovatka silnic č. II/320 a III/3203.  
V průběhu třetí etapy bude uzavřen úsek v km cca 1,400 – km 1,747 62 km. V této době bude 
uzavřena křižovatka silnic č. II/320 a III/3203 a křižovatka silnic č. II/320 a III/32114.  
 



Č. j: PDMUD  3806/2019 
 

- 3 - 

 

SO 101 – Komunikace 

Návrh rekonstrukce komunikace vychází z diagnostiky vozovky a spočívá v odstranění stávajících 
konstrukčních vrstev v tl. 100 mm. Následně bude provedena recyklace za studena (na místě) 
s přidáním cementu a asfaltového pojiva v tloušťce 150 mm a položeny asfaltové vrstvy (ACL 16+ tl. 
60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm). Spojení asfaltových vrstev bude dosaženo pomocí spojovacích postřiků 
z kationaktivní asfaltové emulze. Kryt vozovky v místech napojení na stávající komunikace bude 
zaříznut a spára ošetřena modifikovanou asfaltovou zálivkou. 
Rekonstrukce autobusového zálivu v km cca 0,873 si vynutí snížení nivelety vozovky o cca 10 – 
30 cm, a tím přeložku potrubí vodovodu „PV1“, materiál PE 100 SDR11 PN16, včetně veřejných částí 
přípojek. Rovněž vysazení nového nadzemního hydrantu v zeleni a přeložku telekomunikačního 
sloupku.  

Směrové řešení je vedeno ve stávající trase komunikace.  

Výškové řešení respektuje stávající výšku nivelety vozovky včetně napojení na stávající přilehlé 
sjezdy a samostatné sjezdy na pozemky. K výškové úpravě dojde pouze v místě zastávek BUS. 
Stávající silniční obruby budou výškově upraveny případně doplněny s částečným předlážděním 
přilehlého chodníku. Do stávající úpravy chodníku po pravé straně komunikace ve staničení 0,514 85 
– 0,860 45 s pětilinkou ze žulových kostek K 10 nebude zasahováno. V místech, kde není veden 
chodník, bude v místě napojení vjezdů osazena silniční obruba 15/25/100 převýšená nad niveletou 
vozovky o 2 – 5cm s náběhy o délce 1 m. 
Přilehlé sjezdy budou výškově upraveny dosypáním recyklátu nebo živičnou úpravou, dlážděné budou 
předlážděny.  

Základní příčný sklon komunikace bude proměnlivý dle stávajícího stavu, jinak střechovitý 
cca 2,5 %. Minimální sklon zemní pláně je 3,0 %. 

Konstrukce vozovky (dle diagnostiky):  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy        ACO 11+ 50/70   40 mm           ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z katioakt. asf. emulze   PS-E 0,40 kg/m2                                               ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy        ACL 16+ 50/70           60 mm     ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z katioakt. asf. emulze  PS-E  0,60 kg/m2                                               ČSN 73 6129 
Infiltr. postřik kat. asf. emulze s podrcením kam.fr.2/4 mm  PI-C 0,8 kg asf./m2               ČSN 73 6129 
Recyklace za studena (na místě)         RS, CA                        150 mm                              dle TP 208  
Konstrukce celkem                                                      250 mm 

Konstrukce vozovky v místě sanace krajů vozovky (sjednocení šířky): 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy        ACO 11+ 50/70           40 mm           ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z katioakt. asf. emulze   PS-E  0,40 kg/m2                                          ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy        ACL 16+ 50/70           60 mm     ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z katioakt. asf. emulze   PS-E  0,60 kg/m2                                              ČSN 73 6129 
Infiltr. postřik kat. asf. emulze s podrcením kam.fr.2/4 mm  PI-C 0,8 kg asf./m2               ČSN 73 6129  
Recyklace za studena (na místě)         RS, CA             150 mm                         dle TP 208 
Štěrkodrť (ŠDA 0/32) (recykl.vrstva)        ŠD           200 mm                ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť (ŠDA 0/63)                                ŠD                             200 mm                ČSN 73 6126-1 
Konstrukce celkem                                                              min.  500 mm 

Výměna aktivní zóny 
Štěrkodrť (ŠDA 0/63)                                           500 mm                           ČSN 73 6133 
Netkaná separační geotextilie min.500 g/m2 – pevnost v příčném a podélném směru min. 10 kN/m                        
Konstrukce celkem                                                               500 mm 
Výměna aktivní zóny bude provedena v případě, že po přehutnění zemní pláně bude modul 
přetvárnosti Edef.2.min menší než 45 MPa.  

Odvodnění komunikace je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky do stávajících 
silničních příkopů. V intravilánu do uličních vpustí.  
V extravilánu bude v rámci stavby provedena reprofilace přilehlých příkopů. 
V obci Přepychy dojde k zakrytí pěti stávajících šachtovpustí a zřízení nových uličních vpustí DN 450 
včetně přípojek PP DN 200. V obci Záhornice dojde k osazení jedné uliční vpusti u začátku chodníku. 
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Součástí stavebního objektu SO 101 – Komunikace je rovněž rekonstrukce propustků. Jedná se o tři 
příčné propustky a jeden podélný. Rekonstrukce spočívá ve vybourání stávajících trub a uložení 
nových, rekonstrukci nátoků a výtoků včetně rekonstrukce čel a reprofilace přilehlých příkopů.  
V rámci rekonstrukce komunikace bude realizováno nové vodorovné dopravní značení. Jedná se 
o značky: vodící čáru V4 šířky 0,125 m z hladkého plastu, V 7a Přechod pro chodce. 
Stávající svislé dopravní značení bude ponecháno a doplněno nové. U stávajícího značení dojde 
k výměně sloupků. 

Silnice č. II/304, II/298, III/29840, III/3201 a III/3203, po kterých bude vedena objízdná trasa v době 
realizace stavby, jsou v havarijním stavu a je nutné je zesílit a zvýšit jejich únosnost opravou 
před uzavírkou silnice č. II/320 v úseku Přepychy – Záhornice z důvodu převedení vyšších intenzit 
dopravy, než na jaké byly dimenzovány. V rámci opravy objízdných tras bude provedena reprofilace 
vozovek dotčených komunikací frézováním v průměrné tl. 50 mm, celoplošná vyrovnávka propadlých 
krajů vozovek směsí ACL 16+ průměrné tl. 60 mm a celoplošná pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 
v tl. 40 mm. Zároveň dojde k seříznutí krajnic v tl. 100 mm a jejich zpětnému doplnění z frézinku 
v tl. 150 mm. Opravou dojde k zesílení konstrukčních vrstev vozovek objízdných tras a ke zvýšení 
únosnosti. Lokálně bude provedena sanace konstrukčních vrstev. Oprava objízdných tras bude 
provedena před úplnou uzavírkou silnice č. II/320 v úseku Přepychy – Záhornice a její rozsah bude 
určen na základě souhlasu TDI a AD.  
 

SO 102 – Zastávky BUS  
Stavební objekt obsahuje chodníky, nástupní hrany a přechod pro chodce. Nástupní hrany a chodníky 
navazující na SO 101 jsou provedeny včetně úprav pro nevidomé a jsou plně v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb. 
Chodníkové plochy budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm barvy přírodní šedá. 
Dlažba bude uložena do lože z kameniva tl. 40 mm a podkladní vrstvy ze štěrkodrti v tl. 150 mm. 
Pro oddělení chodníku od vozovky bude použita betonová obruba 150/250/1000 uložená 
do betonového lože tl. 100 mm s boční opěrou z betonu převýšenou o 0,12 m. V místě přechodu bude 
obruba snížena na 0,02 m. 
Nasvětlení přechodu řeší samostatný projekt. 

Konstrukce chodníku dle TP 170 (D2-D1 upravená):  
Zámková betonová dlažba šedá        DL                      60 mm        ČSN 73 6131-1 
Lože z drceného kameniva fr. 4/8 mm      L              40 mm                ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť (ŠDA) fr. 0/32 mm                 ŠD           150 mm                ČSN 73 6126-1 
Konstrukce celkem                                                                      250 mm 
Požadavek na hodnotu modulu přetvárnosti Edef.2.min pro zemní pláň je 30 MPa.  

Konstrukce autobusových zálivů, vozovky sjezdů a účelové komunikace: 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy         ACO 11+ 50/70 40 mm     ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z katioakt. asf. emulze   PS-E   0,40 kg/m2                                          ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy         ACP 16+ 50/70         70 mm     ČSN EN 13108-1:2008 
Spojovací postřik z katioakt. asf. emulze    PS-E   0,60 kg/m2                                            ČSN 73 6129 
Štěrkodrť (ŠDA) fr. 0/32 mm             ŠD                           200 mm       ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť (ŠDA) fr. 0/63mm                   ŠD          200 mm                 ČSN 73 6126-1 
Konstrukce celkem                                                                      500 mm 
Požadavek na hodnotu modulu přetvárnosti Edef.2.min pro zemní pláň je min. 45 MPa. 
 

SO 501 Přeložka plynovodu v km 1,467 91 – 1,559 16  
Rekonstrukce silnice č. II/320 Přepychy – Záhornice vyvolá v úseku od sil. km 1,467 91 do sil. km 
1,559 16 přeložení stávajícího STL plynovodu PE DN 63. Celková délka přeložky plynovodního řadu 
PE DN 63 je 91,80 m. Pro stavbu bude použit matriál PE 100, SDR 11 ROBUST PIPE, krytí potrubí 
uloženého ve výkopu 1,00 – 1,10 m. 
Nové potrubí plánované přeložky STL plynovodu PE DN 63 bude od místa propoje č.1 (sil. km 
1,467 91) vedeno východním směrem v tělese silnice II/320. Bude dodržen odstup nového plynovodu 
od okraje vozovky ve vzdálenosti min. 1 m. Po trase přeložky bude provedeno přepojení stávající 
přípojky PE DN 32 pro RD č. p. 68 – propoj č. 2. Přeložka plynovodu bude ukončena pomocí propoje 
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č.3 (sil. km 1,559 16), kterým se napojí na stávající trasu plynovodu. V místě křížení s propustkem 
pro odvod dešťové vody z příkopu podél komunikace bude plynovod uložen do ochranné trubky 
z materiálu PE DN 125, o celkové délce 3 600 mm. 

II. 

s t a n o v í 
podmínky pro provedení stavby: 

  

A. Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů 

A.1. Stavební objekty SO 101 –  Komunikace, SO 102 –  Zastávky BUS a SO 501 –  Přeložka 
plynovodu v km 1,467 91 – 1,559 16 stavby „ II/320 Přepychy – Záhornice “ budou 
provedeny v rozsahu a podle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení 
stavby vypracované společností VDI Projekt s. r. o., se sídlem Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 
10, kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 03 Pardubice, kterou kontroloval hlavní inženýr 
projektu Ing. Miroslav Kučera, vypracoval a ověřil zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, 
autorizovaný inženýr ČKAIT pro obor dopravní stavby, č. autorizace 0013283, 
pod zakázkovým číslem 45/17 v září 2017. Případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

A.2. Projektant dle ust. § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost 
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů 
a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru 
a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. 

A.3. Stavebník je dle ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen: 
a) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jakož  i změny v těchto skutečnostech 
a to neprodleně, 

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; u rozsáhlých  staveb může 
být štítek umístěn na jiném vhodném místě (v místech soustředěné stavební činnosti) nebo 
jiným vhodným způsobem uvedeny údaje ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, 
zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení); štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné,  

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby 
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

d) ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek 
stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této 
prohlídky se zúčastnit, 

e) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, 

f) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 
A.4. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 

zhotovitel, je stavebník povinen dle ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona zajistit technický 
dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního 
právního předpisu a pokud dokumentaci pro stavbu zpracovala osoba oprávněná podle 
zvláštního právního předpisu rovněž autorský dozor projektanta, případně hlavního 
projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

A.5. Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá dle ust. § 153 odst. 3 stavebního zákona spolu 
se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů 
a za dodržení rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby. 

A.6. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je stavebník 
(zadavatel stavby) povinen dle ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(dále jen "zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") písemně 
určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její 
náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práci 
na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při realizaci stavby od převzetí 
staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby stavebníkem (zadavatelem 
stavby). Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou. 

A.7. Stavebník je povinen v případě stavbou vyvolaných dopravních omezení a výluk v osobní 
dopravě nejméně 1 měsíc předem informovat dotčené obecní úřady. 

A.8. Stavebník je povinen pro příjezd na staveniště využívat jako přístupové cesty výhradně 
komunikace jejichž využití k uvedenému účelu bylo s jejich vlastníky (správci) předem 
projednané a schválené. 

A.9. Stavebník je povinen dle ust. § 28 zákona o pozemních komunikacích bez průtahů odstranit 
znečištění komunikací způsobené stavební činností související s prováděním předmětné stavby, 
které způsobí nebo by mohlo způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací 
využívaných jako přístupové cesty na staveniště a to po celou dobu výstavby.  

A.10. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády ČR 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

A.11.  Stavebník zajistí, aby při stavbě byla dodržena ustanovení obsažená v technických normách 
uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "prováděcí vyhláška zákona o pozemních 
komunikacích"), a aby stavba svým technickým řešením a praktickým provedením splňovala 
požadavky ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

A.12. Stavebník zajistí splnění povinností vyplývajících z ust. § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: 
• dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
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. 

A.13. Stavebník zajistí splnění povinností vyplývajících z ust. § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 
• má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již 

od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum; 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; 
obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být 
ohroženo provádění archeologických výzkumů, 

• o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí 
být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo 
prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo; oznámení 
o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění 
prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne 
po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 

A.14. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem. 
A.15. Stavebník zajistí realizaci takových technických a organizačních opatření, která zabezpečí, aby 

stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Při provádění stavby nesmí docházet 
k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, zejména hlukem, prachem, 
vibracemi, znečišťování ovzduší kouřem nebo zápachem  nad limitní hodnoty stanovené jinými 
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právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), vod 
únikem ropných nebo jiných nebezpečných látek, k omezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být 
oploceno. Nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí. 

A.16. Stavebník zajistí, aby s odpady, vzniklými při realizaci stavby, bylo nakládáno dle projektové 
dokumentace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou stavebníkem předloženy 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

A.17. Práce na staveništi v zastavěném území, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou 
příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22:00 do 6:00 hodin, 
případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany 
veřejného zdraví a speciálním stavebním úřadem. 

A.18. Při zásahu do pozemků stávajících pozemních komunikací z důvodu umístění nových 
inženýrských sítí požádá stavebník před zahájením takových prací příslušný silniční správní 
úřad dle ust. § 25 zákona o pozemních komunikacích o vydání rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání komunikace z důvodu umístění inženýrských sítí. Rozhodnutí příslušného 
silničního správního úřadu o povolení umístění inženýrských sítí do pozemků, na nichž se 
nacházejí komunikace, bude stavebníkem přiloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, 
popřípadě předloženo nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

A.19. Stavba bude realizována za úplné uzavírky dotčeného úseku silnice č. II/320. Stavebník, popř. 
zhotovitel stavby, v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) zažádá dle ust. § 24 zákona 
o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Dobruška, odbor 
výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství) o vydání rozhodnutí o povolení 
uzavírky a stanovení objízdné trasy. Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu 
o povolení uzavírky dotčeného úseku silnice č. II/320 a stanovení objízdných tras bude 
stavebníkem přiloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě předloženo 
nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

A.20. Stavebník zajistí, v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích, i po dobu uzavírky 
komunikací majitelům a uživatelům přístup k sousedním nemovitostem (pozemkům a stavbám 
na nich) a v případě naléhavé potřeby (při nemožnosti jiného přístupu) rovněž složkám IZS. 

A.21. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na stavbou dotčených komunikacích 
po dobu provádění stavebních prací zažádá stavebník, popř. zhotovitel stavby, v dostatečném 
časovém předstihu (min. 30 dní) dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 
o silničním provozu"), příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad 
Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství), o stanovení přechodné 
úpravy provozu pro umístění přechodného dopravního značení a to nejen na stavbou přímo 
dotčených komunikacích ale i na dalších komunikacích využívaných například pro vedení 
objízdných tras uzavírek. Stanovení přechodné úpravy provozu bude stavebníkem přiloženo 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě předloženo nejpozději při závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby. 

A.22. V rámci realizace stavby bude provedena obnova jak svislého tak vodorovného dopravního 
značení a zařízení (odrazová zrcadla). V dostatečném časovém předstihu (min. 60 dní) 
před vlastním prováděním obnovy dopravního značení a zařízení zažádá stavebník dle ust. 
§ 77 zákona o silničním provozu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský 
úřad Dobruška), o stanovení místní úpravy provozu v dotčeném úseku silnice č. II/320. 
Před nabytím účinnosti stanovení místní úpravy provozu vydaném příslušným obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností není přípustné obnovu dopravního značení provádět. Stanovení 
místní úpravy provozu v souvislosti s realizací stavby: „ II/320 Přepychy – Záhornice “ bude 
stavebníkem přiloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě předloženo 
nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

A.23. Provádět stavbu může dle ust. § 160 odst. 1 stavebního zákona jako zhotovitel jen stavební 
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 
Je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění (např. zákon č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
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a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

A.24. Zhotovitel stavby je dle ust. § 160 odst. 2 stavebního zákona povinen provádět stavbu 
v souladu se stavebním povolením a jeho podmínkami, vydaným speciálním stavebním úřadem, 
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

A.25. Zhotovitel stavby je dle ust. § 157 stavebního zákona povinen vést stavební deník, do něhož se 
pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. U stavby musí být označeno, kdo 
je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Stavební 
deník bude stavebníkem předložen (k nahlédnutí) při každé kontrolní prohlídce stavby. 
Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi. Stavebník je 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. 

A.26. Stavbyvedoucí zhotovitele je dle ust. § 153 stavebního zákona povinen: 
a) řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu a s ověřenou 

projektovou dokumentací, 
b) zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 

práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,  
c) zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm 
d) zajistit dodržení obecných požadavků na výstavbu dle ust. § 169 stavebního zákona a dalších 

technických předpisů a technických norem, 
e) před zahájením prací zajistit vytýčení všech tras technické infrastruktury v místě jejich střetu 

se stavbou, zajistit jejich ochranu před poškozením (respektování ochranných pásem, 
případně přeložení), při stavbě dodržení podmínek stanovených jejich majiteli 
a provozovateli popř. správci, při souběhu a křížení dodržení minimálních vzájemných 
vzdáleností dle ČSN 73 6005 a před záhozem jejich polohové a výškové zaměření; příslušné 
protokoly o vytýčení inženýrských sítí budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

f) působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznamovat speciálnímu 
stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, 

g) vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
h) spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta 

nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 
A.25. Pro stavbu mohou být použity dle ust. § 156 stavebního zákona 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 předpokládáné existence splní 
základní požadavky na stavby, a které budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky 
na výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

A.26. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník speciálnímu stavebnímu 
úřadu oznámí za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tuto fázi výstavby: Konečná fáze 

pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. 
A.27. Stavebník dle ust. § 119 stavebního zákona zajistí, aby byly po dokončení stavby 

před započetím jejího užívání provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané 
zvláštními právními předpisy, a to zejména zkoušky hutnění podkladních vrstev komunikací. 
Protokoly o provedení zkoušek s jejich vyhodnocením stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu 
předloží nejpozději při konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

A.28. Speciální stavební úřad dle § 115 odst. 1 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 119 
odst. 1 písm. a) a písm. b) stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu.   

A.29. Po dokončení stavby požádá stavebník ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona o kolaudační 
souhlas dle ust. § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník 
na formuláři dle přílohy č. 12 této vyhlášky a doloží ji náležitostmi dle části B přílohy č. 12. 
V žádosti stavebník uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího 
dokončení. 
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A.30. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník dle ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona opatří 
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními 
předpisy a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její realizací 
dochází ke změně hranic pozemků, doloží též geometrický plán. Pokud se stavba nachází 
na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně 
závaznou vyhlášku, rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny 
a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. 

A.31. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami 
nebo opravami v prostoru staveniště a v jeho nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí 
nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráceni (zejména 
na přístupu k nemovitostem). Vzniklé škody na majetku sousedů je stavebník povinen na své 
náklady odstranit nebo je plnohodnotně nahradit.  

A.32. Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní 
inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou dle ust. § 155 stavebního zákona povinni 
bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy 
nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, 
k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí 
obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, 
popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením 
či posuzováním viny nebo odpovědnosti. 

A.33. Veškeré pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního 
stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Příslušné předávací protokoly 
budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

A.34. Jestliže se na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby prokáže, že realizací 
stavby došlo k trvalému dotčení pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, 
a stavebník nebyl k takovému dotčení oprávněn, je povinen provést na vlastní náklad 
s příslušným vlastníkem pozemku majetkoprávní vypořádání.  

A.35. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude speciálním stavebním úřadem vykonána závěrečná 
kontrolní prohlídka stavby a nejpozději při jejím konání stavebník předloží: 
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, to jest projektovou dokumentaci ověřenou 

stavebním úřadem ve stavebním řízení s výkresy doplněnými o změny (nepodstatné 
odchylky proti stavebnímu povolení a ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové 
dokumentaci – nemění se půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do nosných 
konstrukcí stavby, nemění se vzhled ani způsob jejího užívání, nevyžaduje posouzení vlivů 
na životní prostředí, nedotýká se práv ostatních účastníků stavebního řízení, podmínek 
územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, její 
provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o změnu stavby, 
která je kulturní památkou), ke kterým došlo během provádění stavby, s jejich popisem 
a zdůvodněním (ve dvojím vyhotovení), 

b) doklady o provedení vytýčení prostorové polohy stavby (komunikace) oprávněným 
subjektem před její realizací, 

c) doklady prokazující provedení vytýčení tras technické infrastruktury v prostoru dotčeném 
stavbou před zahájením stavebních (zemních) prací, zápisy o provedených kontrolách 
dotčených sítí před jejich zakrytím (záhozem) majiteli nebo správci příp. čestné prohlášení 
zhotovitele díla, že při jeho realizaci (zemních pracích) nedošlo k dotčení (obnažení) 
podzemních vedení inženýrských sítí, 

d) oznámení záměru stavebníka archeologické organizaci, případně doklad o provedení 
archeologického dozoru při provádění zemních prací, 

e) doklady o provedení a výsledcích zkoušek hutnění podkladních vrstev komunikací, 
f) doklady o nakládání s odpady ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění, tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo 
odstranění, 

g) zaměření skutečného provedení stavby – komunikací (dokumentace geodetické části 
skutečného provedení stavby), pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí 
a její realizací dojde ke změně hranic pozemků  rovněž geometrický plán a pokud se stavba 
nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala 
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obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu 
byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce, 

h) název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele, vybraného na základě výběrového řízení, 
k provádění předmětné činnosti (pokud nebylo speciálnímu stavebnímu úřadu oznámeno 
dříve dle A.3.a), 

i) v případě, že byly pro provedení stavby využívány i jiné pozemky než ty, na kterých je 
stavba umístěna (dočasný zábor), pak doklady o předání pozemků dotčených dočasným 
záborem jejich vlastníkům; jestliže jiné pozemky stavbou využívány nebyly, pak čestné 
prohlášení stavebníka o nevyužívání pro realizaci stavby jiných než umístěním stavby 
dotčených pozemků, 

j) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 
stavebního zákona)  

k) stavební deník (k nahlédnutí), 
l) zápis o odevzdání a převzetí stavby (díla) mezi zhotovitelem a objednatelem, 
m) čestné prohlášení stavebního podnikatele (zhotovitele díla) o: 
− provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 

případně s jakými odchylkami a změnami (dle dokumentace skutečného provedení), 
− dodržování  podmínek stavebního povolení během provádění stavby, zejména předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, Nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a technických zařízeních), zabezpečení ochrany veřejných zájmů, především z hlediska 
zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany, provedení takových 
opatření při provádění stavby, díky nimž při její realizaci nedocházelo k ohrožování 
a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby znečišťováním vzduší, hlukem, 
vibracemi nebo zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 

− dodržení ustanovení příslušných technických norem (zejména ustanovení ČSN uvedených 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb), 

n) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními 
předpisy, zejména Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního 
inspektorátu Rychnov nad Kněžnou; Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého 
kraje, územního odboru Rychnov nad Kněžnou), 

o) další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení, např. stanovení přechodné příp. 
trvalé úpravy provozu obecním úřadem příslušným pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na stavbou dotčených pozemních komunikacích, rozhodnutí příslušného silničního 
správního úřadu o povolení stavby sjezdu, o povolení uzavírky a stanovení objížďky, 
o povolení zvláštního užívání komunikací pro umístění inženýrských sítí do pozemků, 
na nichž se nacházejí komunikace apod. 

A.36. Stavba musí být dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona zahájena nejpozději do dvou let ode 
dne nabytí právní moci stavebního povolení. Marným uplynutím této lhůty stavební povolení 
pozbývá platnosti. 

A.37. Související a podmiňující stavby (II/320 Záhornice, bezpečné a bezbariérové chodníky) je nutno 
věcně a časově koordinovat. 

A.38. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.06.2020.  
 
 
B. Podmínky vyplývající z následujících  vyjádření správců (vlastníků) sítí technické 

infrastruktury, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení: 

B.1. Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 
500 01 Hradec Králové – odborné souhlasné stanovisko ke stavbě „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “, č. j.: MO 228578/2017-5512HK ze dne 03.11.2017: 
1. Při uzavírce silnice II/320 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové 

3 týdny předem k provedení zvláštních opatření. 
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B.2. AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – vyjádření 
k projektové dokumentaci pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “ v k. ú. Přepychy u 
Opočna a Záhornice, zn.: AQUA/1990/21,14/2017/Lu ze dne 30.11.2017: 
1. Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě  společnosti AQUA SERVIS, 

a. s. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení 
vodovodu provede AQUA SERVIS, a. s. – p. Gois tel. 602 771 274 (vytyčení nutno objednat 
telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 do 14.00 hod., po tel.objednání 
lze objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz). 

2. upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území nohou nacházet vodovodní přípojky, které 
nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. 

3. V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrnosti, aby nedošlo k poškození 
stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy. Veškeré 
šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být 
umístěny do nové nivelety povrchu. 

4. Dle předložené projektové dokumentace bude navržená přeložka vodovodu v k. ú. Přepychy  
provedena z materiálu PE 100 SDR 11 d90 s modrou integrovanou vrstvou. 

5. V rámci rekonstrukce komunikace požadujeme v k. ú. Záhornice (dle koordinační situace – 
6. část) od č. p. 11 po č. p. 69 výměnu vodovodu JS 80 LT za nové potrubí z materiálu PE 
100 SDR 11 d110 s modrou integrovanou vrstvou případně PVC 110, včetně výměny 
přípojkových ventilů, trasových šoupat, hydrantů a ocelových přípojek pod komunikací. 

6. Na nově přeloženém vodovodu a vodovodních přípojkách požadujeme osadit vodící drát CU 
o min. průměru 4 mm2 pro snadné vyhledání trasy vodovodu a případné poruchy. 

7. Napojení přeložky, výměny vodovodu a napojení vodovodních přípojek nutno objednat 
na středisku AQUA SERVIS, a. s., Přepychy na tel. 494 628 141 nebo na mobilu 728 668 
744. V případě, že přeložku vodovodu nebude provádět společnost AQUA SERVIS, a. s., 
musí být přizván ke kontrole uložení PŘED ZAHRNUTÍM vodovodu náš zaměstnanec – 
kontakt viz. výše. 

8. Stavba bude provedena osobou odborně způsobilou k provádění vodních děl. 
9. Ke dni kolaudace musí být dodány potřebné atesty a zkoušky. 
10. Přeložka vodovodu musí bát umístěna min. 1,5  od jakéhokoliv objektu, stavby, stromu, 

keře, oplocení, sloupu atd. (musí být zachováno ochranné pásmo vodovodu). 

B.3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – stanovení 
podmínek ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), pro stavbu: „ Rekonstrukce silnice II/320 
Přepychy – Záhornice v k. ú. Přepychy u Opočna, Záhornice “ k územnímu a stavebnímu řízení, 
č. j.:  POS Li-671/17 ze dne 13.11.2017: 
1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou 

součástí platného vyjádření o existenci SEK (633188/17). 
2. Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník 

společnosti CETIN a.s. ke kontrole. 
3. Investor akce objedná min. 6 měsíců před započetím stavby u spol. CETIN a. s. vypracování 

projektové dokumentace vynucené překládky kabelů a rozvaděče PEPY47 SEK, které se 
nachází v místě stavby (kontakt : p. Moravec – 606 653 887, milos.moravec@cetin.cz). 

4. Investor akce uzavře se společností CETIN a. s. smlouvu o provedení vynucené překládky 
kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena min. 3 měsíce 
před započetím stavby (kontakt : p. Moravec – 606 653 887, milos.moravec@cetin.cz). 

5. Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí 
hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a. s. 

B.4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín – souhlas 
s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, 
zn.: 1095478952 ze dne 21.11.2017: 
1. 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. 

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 
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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. 

3. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících 
podzemních sítí dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch 
provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit 
do kabelových chrániček). 

4. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou 
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze 
po souhlasu vydaném naší společností. 

5. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
a pracovníků jí pověřených firem k našemu zařízení.  

6. 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. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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). 

11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně 
oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti. 

6. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. 

B.5. GasNet, s. r. o., zastoupený společností GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 
602 00 Brno – stanovisko ke stavebnímu řízení stavby: „ II/320 Přepychy – Záhornice, 
rekonstrukce komunikace “, zn.: 5001743759 ze dne 16.07.2018: 
1. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla  stanovená pro práce v ochranném 

pásmu  plynárenských zařízení.  
2. Požadujeme zachovat stávjící krytí plynárenského zařízení (PZ). 
3. Dojde-li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, požadujemne chránit 

plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. 
ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm. 

4. Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo 
nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst 
s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít 
k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím 
plynovodu. 

5. Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti 
od plynovodu dle ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

6. Obrysy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimáln ě 500 mm od obrysu 
PZ. Ostatní stavební objekty (dopravní značení, sloupky, betonové patky, ...) musí být 
umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu. 

7. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ 
vzdálenost minimálně 2 m na obě strany. 

8. Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zažízením nelze dodržet 
stanovenou vzdálenost nebo je vůči nové niveletě nedostatečné krytí menší jak 1 m 
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v pojížděných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto 
plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. 
a č. 670/2004 Sb. jako přeložka pynárenského zařízení na náklady investora. 

9. Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí 
vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.  

10. V ochranném pásmu plynovodů (1+1m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním 
způsobem. 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:  
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).    

2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány 
dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho 
předchozího souhlasu. Pří každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných 
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.  

3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo zákaznické lince 800 11 
33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj 
náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení 
a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. 
Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební 
činnosti. 

4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení 
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. 
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  

7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.  

8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.  

9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

10. Před provedením zásypu výkopu  bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených 
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu 
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz 
nebo NONSTP zákaznické lince 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i 
na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky 
zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen 
na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho 
zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení 
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a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy 
v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány 
a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, 
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné 
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 
ve stanovisku uvedeno jinak). 

15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 
ve stanovisku uvedeno jinak). 

16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů, a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu 
plynárenského zařízení. 

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s. r. o. je třeba dále projednat 
smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese 
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy – pozemky a budovy 
plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. 
 

 
C.     Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů 

C.1. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, 
územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou jako 
příslušný správní úřad dle ust. § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů – závazné stanovisko k vydání 
stavebního povolení ke stavbě „ II/320 Přepychy – Záhornice “, č. j.: KHSHK 
36475/2017/HOK.RK/Li, spis. zn.: S-KHSHK 32698/2017/2 ze dne 06.12.2017: 
1. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný 

odborně způsobilou osobou) o výsledcích laboratorní kontroly vzorku pitné vody – krácený 
rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnost ukazatelů pitné 
vody: 
• místo odběru: odběrné místo nejblíže přeložce vodovodu „ PV1 “, 
• odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou. 

C.2. Ministerstvo obrany České republiky, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, 
odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, jako dotčený orgán dle ust. 
§ 175 odst. 1 stavebního zákona – závazné stanovisko ke stavbě: „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “, rekonstrukce komunikace, k. ú. Přepychy u Opočna a Záhornice (Rychnov 
nad Kněžnou), spis. zn.: 10695/66659/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 22.11.2017: 
1. Při uzavírce silnice II/320 požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky – 

Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec 
Králové (tel. č. 973 251 519) minimálně  3 týdny předem k provedení zvláštních opatření. 

2. Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, 
aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO 
v souladu s § 175 stavebního zákona. 

C.3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní 
inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov Nad Kněžnou, (dále jen 
"policie") jako orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních 
komunikacích – stanovisko k projektové dokumentaci „ II/320 Přepychy – Záhornice “ 
pro stavební řízení, č. j.: KRPH-100151/ČJ-2017-050706 ze dne 10.11.2017: 
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1. V km 0,01650 nebude realizováno vodorovné dopravní značení č. V 7b (Místo 
pro přecházení). 

2. Před vyústěním pozemní komunikace v km 0,510 umístit umístit ve směru od centra obce 
dopravní značku č. P 2 upravující přednost. 

3.  Před vyústěním pozemních komunikací v km 0,880 umístit ve směru od centra obce 
dopravní značku č. P 2 upravující přednost s dodatkovou tabulkou č. E 2b. 

4. V místě křižovatky se silnicí č. III/32114 je nutné provést vodorovným dopravním značením  
č. V 4 řádné směrové vedení v souvislosti s vedením hlavní pozemní komunikace a v místě 
výjezdu ze silnice č. III/32114 provést vodorovné dopravní značení č. V 5. 

5. Před zahájením stavebních prací zhotovitel předloží k posouzení návrh dopravně 
inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací. 

Stavební úřad nedával do podmínek tohoto rozhodnutí požadavky na uzavírání smluv. Uzavírání 
smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební úřad vymáhat.  
Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby. 
 
 
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s přihlédnutím k ust. § 112 odst. 1 
stavebního zákona: 
AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  
JUDr. Duben Josef, nar. 07.09.1957, Přepychy 115, 517 32 Přepychy 
Dubnová Eva, nar. 18.09.1978, Přepychy 115, 517 32 Přepychy 
Fendrštát Martin, nar. 13.11.1970, Záhornice 57, 517 32 Trnov 
GasNet, s. r. o., zastoupená GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Havlová Jana, nar. 04.04.1959, Přepychy 82, 517 32 Přepychy 
Horák Radek, nar. 12.01.1979, Záhornice 50, 517 32 Trnov 
Ing. Hrubá Libuše, nar. 19.07.1946, Husova 1139, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 
Hryzlík Ladislav, nar. 21.10.1956, Újezd 19, 500 03 Černilov 
Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 04 Hradec Králové 
Ing. Krčmář Václav, CSc., nar. 06.09.1954, V Aleji 736, 561 51 Letohrad 
Ing. Laňarová Pavlína, nar. 13.10.1983, Podhorní Újezd 112, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice 
Mocová Hana, nar. 14.01.1966, Březno 154, 294 06 Březno 
Mrštilová Ladislava, nar. 22.08.1953, Očelice 32, 517 71 Očelice 
Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy 
Pícha Lukáš, nar. 22.11.1997, Přepychy 62, 517 32 Přepychy 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
Štěpánová Jarmila, nar. 03.06.1952, Záhornice 69, 517 32 Trnov 
Tkadlecová Zdeňka, nar. 05.06.1947, Kvasiny 248, 517 02 Kvasiny 
 
 

O dů v o d n ě n í  
 
Stavebník, Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 04 Hradec Králové, 
prostřednictvím zmocněnce – společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., se sídlem 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, podal dne 29.05.2018 u Městského úřadu Dobruška, odboru 
výstavby a životního prostředí, silničního hospodářství žádost o vydání stavebního povolení 
pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “ na pozemcích: 

− v katastr. území Přepychy u Opočna: 
parc. č. st. 184 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 823/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 
parc. č. 825/1 (zahrada), parc. č. 857/2 (orná půda – ostatní komunikace), parc. č. 888/1 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace), parc. č. 888/15 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 
parc. č. 981/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 981/29 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), parc. č. 1002/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1111 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), parc. č. 1112/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1112/25 (ostatní plocha – neplodná 
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půda), parc. č. 1112/26 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1118 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace), parc. č. 1119 (ostatní plocha – silnice),  

− v katastr. území Záhornice: 
parc. č. 168/1 (trvalý travní porost), parc. č. 197 (trvalý travní porost), parc. č. 244/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 245 (trvalý travní porost), parc. č. 246 (trvalý travní porost), parc. č. 513 (ostatní 
plocha – silnice), parc. č. 536/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 543 (ostatní plocha – silnice) 

v rozsahu stavebních objektů SO 101 –  Komunikace, SO 102 –  Zastávky BUS a SO 501 –  Přeložka 
plynovodu v km 1,467 91 – 1,566 86 (dále jen "Žádost"). 

Žádost byla, v souladu s ust. § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Vyhlášky 
o podrobnější úpravě územního rozhodování"), podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové 
náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 Vyhlášky o podrobnější úpravě územního rozhodování. 
 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavy a životního prostředí, silniční hospodářství zkoumal prvořadě 
svojí příslušnost k rozhodnutí v dané věci na základě ust. § 10 a § 11 správního řádu.  
Městský úřad Dobruška jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je dle ust. § 40 odst. 4 
písm. a) zákona o pozemních komunikacích pověřen výkonem působnosti silničního správního úřadu 
vykonávajícího dle ust. § 40 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, v přeneseném rozsahu 
působnosti, státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejných účelových 
komunikací. Dle ust. § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 40 odst. 4 písm. a), 
v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, je jako příslušný silniční správní úřad 
pověřen výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce 
s rozšířenou působností. Stavebník požádal o vydání stavebního povolení v rozsahu stavby 
dotýkajícím se silnic II. třídy č. 304 a 320 a silnic III. třídy č. 3201, č. 3203 a č. 32114 na pozemcích 
v katastr. územích Přepychy u Opočna a Záhornice nacházejících se v územním správním obvodu 
Městského úřadu Dobruška jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Provedeným ověřením bylo potvrzeno splnění podmínek příslušnosti Městského úřadu Dobruška, 
odboru výstavby a životního prostředí, jako speciálního stavebního úřadu pro vydání stavebního 
povolení pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “. 

Dnem podání Žádosti bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení. 
 
Dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona může speciální stavební úřad vydat povolení pro stavby jen 
se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje 
dodržení jeho podmínek. 
K vydání územního rozhodnutí pro stavbu „ II/320 Přepychy – Záhornice “ je příslušný jako obecný 
stavební úřad Městský úřad Opočno, odbor výstavby, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno. 
Souhlas podle § 15 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení na akci „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “ příslušným speciálním stavebním úřadem vydal odbor výstavby Městského úřadu Opočno 
dne 28.11.2017 pod č. j.: MUO 2469/2017/OV/DŠ. 
 

Speciální stavební úřad prověřil podanou Žádost z hlediska náležitostí podání dle ust. § 37 a 45 
správního řádu a ust. § 110 odst. 1 a 2 stavebního zákona. K Žádosti byly stavebníkem připojeny: 

a) souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, 
k provedení stavebního záměru dle ust. 184a stavebního zákona doložené písemnými souhlasy 
případně smlouvami o právu provést stavbu těchto vlastníků, 

b) závazná stanoviska dotčených orgánů (součást části F Dokladová část projektové dokumentace),  

c) vyjádření a stanoviska vlastníků popř. správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnostem a způsobu napojení (přeložkám) a podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem (součást části F Dokladová část projektové dokumentace), 

d) projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby vypracovaná společností 
VDI Projekt s. r. o., se sídlem Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, kancelář Pardubice: Třída 
Míru 109, 530 03 Pardubice, kterou kontroloval hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Kučera, 
vypracoval a ověřil zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, autorizovaný inženýr ČKAIT 
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pro obor dopravní stavby (č. autorizace 0013283), pod zakázkovým číslem 45/17 v září 2017 
obsahující průvodní zprávu, souhrnné řešení stavby včetně situačních výkresů, dokumentaci 
jednotlivých stavebních objektů, zásady organizace výstavby, dokladovou část, záborový elaborát, 
plán BOZP, zprávu o provedené diagnostice vozovky a návrh technologie opravy předmětného 
úseku silnice č. II/320 Přepychy – Záhornice, geologický a geotechnický průzkum a kamerový 
průzkum kanalizace – paré dokumentace č. 1 a 2, 

e) plán kontrolních prohlídek stavby. 

Dle ust. § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je stavba dálnice, silnice a místní 
komunikace I. třídy, jejich součástí a příslušenství a stavby související stavbou veřejně prospěšnou, 
pro kterou lze ve smyslu ust. § 17 odst. 2 téhož zákona podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších 
předpisů) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebné k uskutečnění výstavby, opravy, 
úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice nebo místní komunikace I. třídy, jejich 
součástí nebo staveb souvisejích. K provedení takového stavebního záměru souhlas vlastníka dle 
ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, dle ust. § 184a stavebního zákona, není třeba. 
 
Po přezkoumání žádosti a přiložené dokumentace speciální stavební úřad ověřil, že stavebníkem  
podaná žádost včetně přiložené dokumentace neposkytuje dostatečný podklad pro její řádné 
posouzení a v souladu s ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona a ust. § 45 odst. 2 správního řádu, 
stavebníka vyzval, aby předloženou Žádost doplnil. 
K provedení úkonu, kterým bylo doplnění žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení 
pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “, v katastr. územích Přepychy u Opočna a Záhornice, 
speciální stavební úřad usnesením č. j.:  PDMUD 20362/2018 ze dne  27.08.2018 určil, dle ust. § 39 
odst. 1 správního řádu, lhůtu do 30.11.2018 a řízení, v souladu s ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona 
a ust. § 64 odst. 1 písm. a)  správního řádu, do doby odstranění nedostatků (doplnění) podání, a to 
nejpozději do 30.11.2018 včetně, přerušil. 
 
Dne 12.09.2018 zmocněnec, jménem stavebníka, Žádost o požadované doklady, dle výzvy 
k doplnění podkladů ze dne 27.08.2018, doplnil. 
 
Speciální stavební úřad stavebníkovi, prostřednictvím zmocněnce, vyrozuměním č. j. : PDMUD 
26678/2018 ze dne 29.10.2018 oznámil, v souladu s ust. § 65 odst. 2 správního řádu, pokračování 
řízení ve věci vydání stavebního povolení pro stavbu „ II/320 Přepychy – Záhornice “. 
 
Vzhledem k počtu dotčených účastníků posoudil speciální stavební úřad řízení ve věci vydání 
stavebního povolení pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “ dle ust. § 144 odst. 1 správního řádu 
jako řízení s velkým počtem účastníků a zahájení stavebního řízení oznámil účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou ze dne 02.11.2018 
č. j.: PDMUD 26840/2018  (dále jen "Oznámení").  
Jelikož jsou správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení po jejím 
doplnění poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil dle ust. § 112 odst. 2 
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.  

Oznámení bylo vypraveno dne 05.11.2018. 
 
Speciální stavební úřad v Oznámení stanovil lhůtu deseti dnů od jeho doručení, v níž mohli 
účastníci řízení uplatnit ke stavebnímu řízení své námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány 
svá stanoviska. Zároveň upozornil na tzv. „koncentrační zásadu“ a poučil účastníky řízení a dotčené 
orgány, že námitky, popřípadě důkazy, účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů 
(dle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona) ke stavebnímu řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, 
jinak k nim v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet. 
 
Dne 19.11.2018 podali manželé Eva a JUDr. Josef Dubnovi, oba trvale bytem Přepychy 115, 
517 32 Přepychy, kterým bylo Oznámení doručeno dne 12.11.2018, k předmětnému stavebnímu 
záměru námitky. Námitky byly podány ve stanovené lhůtě. Námitky v plném znění včetně způsobu 
jejich vypořádání ze strany správního orgánu je uveden dále. 
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K námitkám uvedeným Evou a JUDr. Josefem Dubnovými se připojili rovněž Jaroslav Kárník, Jana 
Kárníková a Barbora Kárníková, trvale bytem Přepychy č. p. 130, 517 32 Přepychy jako uživatelé 
přístupové cesty ve vlastnictví manželů Dubnových. 
 
Ve věci podaných námitek se správní orgán obrátil dne 26.11.2018 se žádostí o vyjádření 
č. j. : PDMUD 29254/2018 na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako orgán příslušný 
k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. 

Dne 06.12.2018 obdržel speciální stavební úřad na uvedenou žádost od policie odpověď. 
 
Speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu Oznámením ze dne 
02.11.2018 č. j.: PDMUD 26840/2018 rovněž stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí 
ve věci pětidenní lhůtu k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, že se 
nejedná o další lhůtu pro podání námitek ke stavebnímu řízení, ale pouze o možnost seznámit se 
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí. Případné námitky ke stavebnímu řízení uplatněné 
v této pětidenní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž speciální stavební úřad, ve smyslu 
koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, nebude přihlížet. 

Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí ve shora uvedené lhůtě u Městského úřadu 
Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí (návštěvní dny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hodin; 
ostatní dny po telefonické dohodě). 
 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, zejména pak: 

a) zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací – nebylo-

li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření 
Dle vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Opočno č. j.: MUO 2469/2017/OV/DŠ ze dne 
28.11.2017 jako obecného stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona na akci „ II/320 
Přepychy – Záhornice “ je předmětný záměr v souladu s cíli a záměry územního plánování 
a vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy a udržovací práce, nevyžaduje vydání územního 
rozhodnutí ani územního souhlasu. 

b) zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby byla vypracována 
společností VDI Projekt s. r. o., se sídlem Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, kanceláří 
Pardubice: Třída Míru 109, 530 03 Pardubice, kterou kontroloval hlavní inženýr projektu 
Ing. Miroslav Kučera, vypracoval a ověřil zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, autorizovaný 
inženýr ČKAIT pro obor dopravní stavby, č. autorizace 0013283, pod zakázkovým číslem 45/17 
v září 2017. 
Projektová dokumentace je po doplnění úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je 
v souladu s ustanovením přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v § 2 odst. 2 písm. 
e) definuje obecné požadavky na výstavbu jako obecné požadavky na využívání území, technické 
požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 
stanovené prováděcími právními předpisy. 
Obecné požadavky na využívání území jsou v případě, že stavba vyžaduje rozhodnutí o umístění 
stavby (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území), prověřovány 
v rámci územního řízení. 
Vedle hlediska splnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona a souvisejících právních 
předpisů byl předložený stavební záměr rovněž řádně posouzen z hlediska splnění technických 
požadavků na stavby stanovených prováděcími právními předpisy (prováděcími vyhláškami). 
Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška Ministerstva dopravy 
a spojů č. 104/1997 Sb. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. 
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Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými 
ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním 
postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace (dále jen "bezbariérové 
užívání stavby") jsou stanovené prováděcím právním předpisem. V ust. § 132 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona je bezbariérové užívání staveb klasifikováno jako veřejný zájem. 
Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany 
práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností 
vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb. a právních předpisů vydaných k jeho provedení. 

Předložený záměr byl řádně projednán jak s dotčenými orgány hájícími jednotlivé zájmy v území, 
tak s vlastníky a správci dopravní a technické infrastruktury ve stavbou dotčeném území. 
Stavebníkem předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. 

c) zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem 
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající silnici č. II/320. 

Stavební záměr bude realizován v jedné etapě za plného omezení dopravy s výjimkou vozidel 
stavby, vozidel IZS a přístupu vlastníků a uživatelů sousedních pozemků a staveb na nich. Součástí 
stavby je proto úprava a vyznačení objízdných tras včetně vybavení všech dotčených komunikací 
dočasným svislým dopravním značením. 
Silnice č. II/304, II/298, III/29840, III/3201 a III/3203, po kterých bude vedena objízdná trasa 
v době realizace stavby, jsou v havarijním stavu a je nutné je zesílit a zvýšit jejich únosnost 
opravou před uzavírkou silnice č. II/320 v úseku Přepychy – Záhornice z důvodu převedení vyšších 
intenzit dopravy, než na jaké byly dimenzovány. V rámci opravy objízdných tras bude provedena 
reprofilace vozovek dotčených komunikací frézováním v průměrné tl. 50 mm, celoplošná 
vyrovnávka propadlých krajů vozovek směsí ACL 16+ průměrné tl. 60 mm a celoplošná pokládka 
obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. Zároveň dojde k seříznutí krajnic v tl. 100 mm a jejich 
zpětnému doplnění z frézinku v tl. 150 mm. Opravou dojde k zesílení konstrukčních vrstev 
vozovek objízdných tras a ke zvýšení únosnosti. Lokálně bude provedena sanace konstrukčních 
vrstev. Oprava objízdných tras bude provedena před úplnou uzavírkou silnice č. II/320 v úseku 
Přepychy – Záhornice a její rozsah bude určen na základě souhlasu TDI a AD. 
Stavebník, popř. zhotovitel stavby, v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) zažádá 
příslušný silniční správní úřad  o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky dotčeného úseku silnice 
č. II/320 a o stanovení objízdné trasy. Současně zažádá o stanovení přechodné úpravy provozu 
na silnici č. II/320 a na dalších komunikacích, po kterých bude vedena objízdná trasa. 

V rámci rekonstrukce komunikace bude ponecháno stávající svislé dopravní značení a doplněno 
nové. U stávajícího značení dojde k výměně sloupků. Vodorovné dopravní značení bude provedeno 
v dotčeném úseku silnice č. II/320 nově v plném rozsahu.  
V dostatečném časovém předstihu (min. 60 dní) před prováděním obnovy dopravního značení 
zažádá stavebník, popř. zhotovitel stavby, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
o stanovení místní úpravy provozu na stavbou dotčeném úseku silnice č. II/311. Před nabytím 
účinnosti stanovení místní úpravy provozu vydaného příslušným obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností není přípustné obnovu dopravního značení provádět. 
V místě plánové zastávky BUS, cca km 0,870 00, je trasován vodovod PVC DN 90 mm, na kterém 
jsou vysazeny dvě přípojky a nadzemní hydrant. Výstavba zastávky si vynutí snížení nivelety 
vozovky o cca 10 – 30 cm a dojde ke snížení krytí vodovodního potrubí. Bude proto realizována 
přeložka vodovodu "PV1", materiál PE 100 SDR11 PN16 včetně veřejných částí přípojek 
a vysazení nového nadzemního hydrantu v zeleni. 

Na betonovém trubním vedení stávající kanalizace DN 400 byl proveden kamerový průzkum, 
který odhalil závažná poškození u stávající vpusti v cca km 0,040 00 a v úseku mezi šachtami Š136 
a Š75. 
Vpusť, zděné konstrukce a betonové potrubí stoky DN 400 budou v délce cca 1,0 m na každou 
stranu vybourány. Stávající potrubí DN400 bude zaříznuté a očištěno. Stoka bude doplněna 
železobetonovým potrubím DN400 délky cca 5,0 m. Do železobetonového potrubí stoky DN 400 
bude nově navrtávkou zaústěna přípojka PP DN 200 SN12 od uliční vpusti se zápachovou 
uzávěrkou. 
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Stávající betonové potrubí DN 400 mezi šachtami Š136 a Š75 vykazuje v úseku od délky cca 16,0 
m do cca 29,0 m svislé deformace. Stávající potrubí bude v délce cca 15 m vybouráno a nahrazeno 
novým želozobetonovým potrubím DN 400. V místě spojů budou trouby zaříznuty a očištěny. 
Spoje budou provedeny pomocí dvou pružných standardních spojek pro betonová porubí DN 400. 
Stávající přípojky budou do nového potrubí napojeny pomocí navrtávek a utěsněny standardním 
způsobem podle materiálu přípojky. 

V rámci rekonstrukce silnice „ II/320 Přepychy – Záhornice “ dojde ve staničení km 1,467 91 až 
1,559 16 k vyvolanému přeložení stávajícího STL plynovodu PE dn 63. 
Nové potrubí plánované přeložky STL plynovodu PE DN 63 bude od místa propoje č.1 (sil. km 
1,467 91) vedeno východním směrem v tělese silnice II/320. Bude dodržen odstup nového 
plynovodu od okraje vozovky ve vzdálenosti min. 1 m. Po trase přeložky bude provedeno přepojení 
stávající přípojky PE DN 32 pro RD č. p. 68 – propoj č. 2. Přeložka plynovodu bude ukončena 
pomocí propoje č.3 (sil. km 1,559 16), kterým se napojí na stávající trasu plynovodu. V místě 
křížení s propustkem pro odvod dešťové vody z příkopu podél komunikace bude plynovod uložen 
do ochranné trubky z materiálu PE DN 125, o celkové délce 3 600 mm. 

d) zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány 
Předložený záměr byl řádně projednán s dotčenými orgány hájícími jednotlivé zájmy v území, 
a to jak po stránce ochrany životního prostředí (Městský úřad Dobruška, odbor výstavby 
a životního prostředí, oddělení životního prostředí), tak po stránce vlivu stavby na zajištění 
bezpečného a plynulého provozu na dotčených komunikacích, komunikačního spojení stavby,  
přístupu k sousedním nemovitostem po dobu provádění stavebních prací (Policie ČR, Krajské 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou) 
a požárního zabezpečení stavby (Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor 
Rychnov nad Kněžnou). 
Závazná stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve vzájemném rozporu. Souhlasná 
stanoviska dotčených orgánů zajišťují soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů. 
Stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy byla kladná, tedy souhlasná 
s navrhovaným provedením stavby a byla vázána na splnění konkrétních podmínek. Podmínky 
dotčených orgánů, které jsou pro rozhodnutí správního orgánu závazné, byly zahrnuty do výrokové 
části rozhodnutí.  
S doloženými stanovisky a závaznými stanovisky dotčených orgánů je záměr v souladu. Výčet 
předložených stanovisek (závazných stanovisek) je uveden dále. 

e) účinků budoucího užívání stavby 
Provedením rekonstrukce silnice č. II/320 v úseku Přepychy – Záhornice  se její současný vliv 
na zdraví a životní prostředí nezmění. Zvýšení intenzity provozu při běžném režimu 
se nepředpokládá.  
Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky. 
Stavbou dojde ke zlepšení dopravně technického a stavebně technického stavu rekonstruovaného 
úseku silnice. 

Speciální stavební úřad se podrobně zabýval otázkou okruhu oprávněných účastníků řízení. 
Okruh účastníků stavebního řízení vymezuje ust. § 109 stavebního zákona společně s ust. § 27 
správního řádu. 

Účastníci řízení mají procesní práva nahlížet do spisu, vyjadřovat se k věci, činit důkazní návrhy, 
účastnit se ústního jednání, podat námitky, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, podat 
odvolání proti vydanému stavebnímu povolení, apod. Přitom není povinností účastníka řízení svých 
práv využít.  

Předpoklad být účastníkem řízení má dvě podmínky: 
− existenci vlastnického nebo jiného práva jako podmínku základní, 
− druhou podmínkou je, že existující právo může být přímo dotčeno. 

Při posuzování vlastnického nebo jiného práva k pozemkům stavbou dotčeným a s nimi sousedícím 
speciální stavební úřad vycházel z listin doložených stavebníkem a z dostupných údajů katastru 
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Rychnov 
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nad Kněžnou, ověřených dálkovým přístupem do katastru nemovitostí prokazujících stav evidovaný 
ke dni vydání stavebního povolení. 
Ani přímo sousedící soused nemusí být vždy účastníkem stavebního řízení. Stavební zákon 
pro účastenství předpokládá vedle podmínky sousedského vlastnického vztahu současně splnění 
předpokladu, že navrhovanou stavbou mohou být práva těchto sousedů k jejich pozemkům nebo 
stavbám přímo dotčena.  

Při posuzování existujícího práva stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby 
včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo 
jiná práva  
− k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna, 
− k sousedním pozemkům a stavbám na nich, 
− k sítím, které se nacházejí v místě stavby a jejichž ochranných pásem nebo jichž samotných 

se stavba přímo dotýká a to včetně pozemní komunikace. 
 
Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení: 

1. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s přihlédnutím k ust. § 112 odst. 1 
stavebního zákona  
(žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí 

vztahovat rozhodnutí správního orgánu) 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 04 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

− dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona 
stavebník: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 04 Hradec Králové 

− dle ust. § 109 písm. b) stavebního zákona 
vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: 
jediným vlastníkem stavby (silnice č. II/320), na níž má být provedena změna, je stavebník 

− dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona 
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: 
JUDr. Duben Josef, Přepychy 115, 517 32 Přepychy jako spoluvlastník pozemku parc. č. 823/2 

v katastr. území Přepychy u Opočna na němž má být stavba prováděna 
Dubnová Eva, Přepychy 115, 517 32 Přepychy jako spoluvlastník pozemku parc. č. 823/2 

v katastr. území Přepychy u Opočna na němž má být stavba prováděna 
Fendrštát Martin, Záhornice 57, 517 32 Trnov jako vlastník pozemku parc. č. 197 v katastr. 

území Záhornice na němž má být stavba prováděna 
Havlová Jana, Přepychy 82, 517 32 Přepychy jako vlastník pozemku parc. č. 857/2 v katastr. 

území Přepychy u Opočna na němž má být stavba prováděna 
Horák Radek, Záhornice 50, 517 32 Trnov jako spoluvlastník pozemku parc. č. 244/1 v katastr. 

území Záhornice na němž má být stavba prováděna 
Ing. Hrubá Libuše, Husova 1139, Chrudim IV, 537 01 Chrudim jako spoluvlastník pozemku 

parc. č. 168/1 v katastr. území Záhornice na němž má být stavba prováděna 
Hryzlík Ladislav, Újezd 19, 500 03 Černilov jako vlastník pozemků parc. č. 245 a 246 v katastr. 

území Záhornice na nichž má být stavba prováděna 
Ing. Krčmář Václav, CSc., V Aleji 736, 561 51 Letohrad jako vlastník pozemku parc. č. 825/1 

v katastr. území Přepychy u Opočna na němž má být stavba prováděna 
Ing. Laňarová Pavlína, Podhorní Újezd 112, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice jako spoluvlastník 

pozemku parc. č. 184 v katastr. území Přepychy u Opočna na němž má být stavba 
prováděna 

Mocová Hana, Březno 154, 294 06 Březno jako spoluvlastník pozemku parc. č. 823/2 v katastr. 
území Přepychy u Opočna na němž má být stavba prováděna 

Mrštilová Ladislava, Očelice 32, 517 71 Očelice jako spoluvlastník pozemku parc. č. 244/1 
v katastr. území Záhornice na němž má být stavba prováděna 
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Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy jako vlastník pozemků parc. č. 888/1, parc. 
č. 888/15, parc. č. 981/12, parc. č. 981/29, parc. č. 1111 a parc. č. 1112/25 vše v katastr. 
území Přepychy u Opočna na nichž má být stavba prováděna 

Pícha Lukáš, Přepychy 62, 517 32 Přepychy jako vlastník pozemku parc. č. 1118 v katastr. 
území Přepychy u Opočna na němž má být stavba prováděna 

Štěpánová Jarmila, Záhornice 69, 517 32 Trnov jako spoluvlastník pozemku parc. č. 168/1 
v katastr. území Záhornice na němž má být stavba prováděna 

Tkadlecová Zdeňka, Kvasiny 248, 517 02 Kvasiny jako spoluvlastník pozemku parc. č. 168/1 
v katastr. území Záhornice na němž má být stavba prováděna 

− dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona 
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 

prováděním stavby přímo dotčena (vlastníci a správci sítí, komunikací, toků a pod.): 
AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

provozovatel vodovodní sítě nacházející se na pozemcích, na nichž má být stavba 
prováděna 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
vlastník sítě elektronických komunikací nacházející se na pozemcích, na nichž má být 
stavba prováděna 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly  
majitel a provozovatel distribuční soustavy elektrické energie zasahující ochranným 
pásmem na pozemky, na nichž má být stavba prováděna 

GasNet, s. r. o., zastoupená GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
provozovatel distribuční soustavy zemního plynu a související technické infrastruktury 
nacházejících se na pozemcích, na nichž má být stavba prováděna 

2. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu  
(další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 

povinnostech) 

− dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona 

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo 

stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato jejich práva prováděním 

stavby přímo dotčena: 
V řízení s velkým počtem účastníků, dle ust. § 144 správního řádu, se tito účastníci řízení 
identifikují v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení dle ust. § 112 odst. 1 
stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se 
o vlastníky pozemků a staveb na nich: 
− v katastr. území Přepychy u Opočna: 

parc. č. 40, parc. č. 41, parc. č. 67/2, parc. č. 71/1, parc. č. st. 72, parc. č. 74, parc. č. st. 74 
(č. p. 89), parc. č. st. 75 (č. p. 88), parc. č. 75/1, parc. č. 76 (č. p. 87), parc. č. st. 77 
(č. p. 86), parc. č. st. 78/1 (č. p. 85), parc. č. st. 82/1 (č. p. 79), parc. č. 82/2 (č. p. 136), 
parc. č. st. 84 (č. p. 75), parc. č. 85 (č. p. 74), parc. č. st. 86 (č. p. 73), parc. č. 107, 
parc. č. st. 114 (č. p. 67), parc. č. st. 128 (č. p. 72), parc. č. st. 146 (č. p. 123), 
parc. č. st. 147 (č. p. 121), parc. č. 148 (č. p. 120), parc. č. st. 177 (č. p. 135), parc. č. st. 178 
(č. p. 137), parc. č. st. 182 (č. p. 145), parc. č. st. 195 (č. p. 170), parc. č. st. 196 (č. p. 171), 
parc. č. st. 201 (č. p. 174), parc. č. 777/1, parc. č. 778/1, parc. č. 778/2, parc. č. 778/5, 
parc. č. 781/1, parc. č. 781/2, parc. č. 793/5, parc. č. 795/2, parc. č. 856/1, parc. č. 859, 
parc. č. 875, parc. č. 888/8, parc. č. 888/10, parc. č. 888/17, parc. č. 981/16, parc. č. 981/17, 
parc. č. 981/30, parc. č. 981/65, parc. č. 981/66, parc. č. 981/67, parc. č. 981/68, parc. č. 
981/80, parc. č. 1100/1, parc. č. 1112/2, parc. č. 1112/3, parc. č. 1112/6, parc. č. 1112/8 a 
parc. č. 1112/9,  

− v katastr. území Záhornice: 
parc. č. st. 64 (č. p. 71), parc. č. st. 89, parc. č. st. 95, parc. č. 104/33, parc. č. 106/1, 
parc. č. 106/2, parc. č. 170, parc. č. 194/1, parc. č. 246, parc. č. 269, parc. č. 270, 
parc. č. 271, parc. č. 315/2, parc. č. 343/3, parc. č. 525/2, parc. č. 536/3, parc. č. 551/2, 
parc. č. 552/2, parc. č. 556/4 a parc. č. 578. 
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V řízení byla podána námitka účastníků řízení, manželů Evy a JUDr. Josefa Dubnových.  
K námitce se připojili Barbora Kárníková, Jana Kárníková a Jaroslav Kárník jako obyvatelé domu 
č. p. 130, využívající přístupovou cestu ve vlastnictví manželů Dubnových. 
Správní orgán provedl v rámci řízení ověření v námitce uváděných tvrzení a to dle výpisů z Katastru 
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm 
Rychnov nad Kněžnou pořízených dálkovým přístupem prokazujících stav evidovaný ke dni 
07.02.2019. Podle takto získaných údajů je vlastníkem pozemkové parcely st. 160 v katastr. území 
Přepychy u Opočna, včetně stavby pro bydlení č. p. 130 na pozemku stojící, paní Barbora Kárníková, 
trvale bytem Přepychy 130, 517 32 Přepychy. Pan Jaroslav Kárník a paní Jana Kárníková jsou pak 
k uvedeným nemovitostem oprávněnými osobami z věcného břemene užívání. 
Pro přístup k nemovitostem využívají cestu nacházející se na pozemku parc. č. 823/2 v katastr. území 
Přepychy u Opočna, který je ve spoluvlastnictví manželů JUDr. Josefa Dubna a Evy Dubnové, oba 
trvale bytem Přepychy 115, 517 32 Přepychy. 
Užívání cesty, nacházející na pozemku parc. č. 823/2, vlastníky pozemkové parcely st. 160 a stavby 
pro bydlení na pozemku stojící se neděje na základě právního vztahu  (věcného břemene) k pozemku 
parc. č. 823/2. Pozemky, na nichž má být stavba „ II/320 Přepychy – Záhornice “ v rozsahu stavebních 
objektů SO 101 –  Komunikace, SO 102 –  Zastávky BUS a SO 501 –  Přeložka plynovodu v km 
1,467 91 – 1,559 16 realizována, nesousedí ani jinak nesouvisí s nemovitostmi ve vlastnictví paní 
Barbory Kárníkové. Stavba se nijak nemůže dotknout práv přístupu paní Barbory Kárníkové, paní 
Jany Kárníkové a pana Jaroslava Kárníka k pozemkové parcele st. 160 v katastr. území Přepychy 
u Opočna, včetně stavby pro bydlení č. p. 130 na pozemku stojící, po cestě nacházející se na pozemku 
parc. č. 823/2 v katastr. území Přepychy u Opočna, který je ve spoluvlastnictví manželů JUDr. Josefa 
Dubna a Evy Dubnové, neboť nejsou založena.  
Paní Barbora Kárníková, paní Jana Kárníková ani pan Jaroslav Kárník, všichni trvale bytem Přepychy 
130, 517 32 Přepychy neuvedli v podání důvody, a ani správní orgán takové důvody v provedeném 
zjištění nenalezl, které by je v řízení k účastenství opravňovaly a proto je speciální stavební úřad 
do okruhu oprávněných účastníků řízení nezahrnul. 

V řízení se nevyskytl nikdo další kdo by dle § 28 odst. 1 správního řádu tvrdil, že je účastníkem řízení. 
 

Speciální stavební úřad stanovil dle ust. § 136 správního řádu okruh dotčených orgánů: 
(orgány o kterých to stanoví zvláštní zákon a správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné 

k vydání závazného stanoviska (dle § 149 odst. 1 správního řádu) nebo vyjádření, které je podkladem 

rozhodnutí správního orgánu) 

− Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako 
dotčený orgán veřejné správy oprávněný dle ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona k vydání 
koordinovaného závazného stanoviska, 

− Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní 
inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako dotčený orgán příslušný dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) 
zákona o pozemních komunikacích k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemní komunikaci (silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové 
komunikaci) 

− ČR – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, 
jako dotčený orgán státního požárního dozoru hájící zájmy na úseku požární ochrany dle ust. § 26 
odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

− Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, jako příslušný 
správní úřad dle ust. § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− Ministerstvo obrany České republiky, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor 
ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, jako dotčený orgán dle ust. § 175 odst. 1 
stavebního zákona a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v platném 
znění. 
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Stanoviska k předloženému stavebnímu záměru sdělili: 
− Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, 

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Závazné stanovisko pro vydání stavebního povolení stavby II/320 Přepychy – Záhornice, 
rekonstrukce komunikace, k. ú. Přepychy u Opočna a Záhornice (Rychnov nad Kněžnou), 
sp. zn.: 10695/66659/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 22.11.2017 
Vyjádření k existenci sítí pro stavbu „ II/320 Přepychy – Záhornice “, sp. zn.: 6246/63820/2017-
8201-OÚZ-PCE ze dne 26.6.2017 

− Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov 
nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 
Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, č.j.: HSHK-6828-2/2017 ze dne 
13.11.2017 

− Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát 
v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Stanovisko k projektové dokumentaci „ II/320 Přepychy – Záhornice “ pro stavební řízení, 
č. j.: KRPH 100151/ČJ-2017-050706 ze dne 10.11.2017 

− Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 
pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „ II/320 Přepychy – Záhornice “, 
sp. zn.: S-KHSHK 32698/2017/2, č. j.: KHSHK 36475/2017/HOK.RK/Li ze dne 06.12.2017 

− Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, nám. F. L. Věka 11, 
518 01 Dobruška 
Vyjádření k akci „ II/320 Přepychy – Záhornice “ z hlediska územního plánování, č. j.: PDMUD 
28905/2017, sp. zn.: MUD 5207/2017 OM/NL ze dne 30.11.2017 

− Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města – památková péče, nám. F. L. Věka 11, 518 01 
Dobruška 
Stanovisko k projektové dokumentaci stavby „ II/320 Přepychy – Záhornice “, č. j.: MUD 
5438/2017 OM/PS  

− Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, 
nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška 
Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „ II/320 Přepychy – Záhornice “, 
spis. zn.: MUD 4842/2017 OVŽP/DB,  

− Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, nám. F. L. 
Věka 11, 518 01  Dobruška 
Sdělení k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci: „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “, č. j.: PDMUD 30547/2017, spis. zn.: MUD 5585/2017/OVŽP/FS-3 ze dne 19.12.2017 

− Městský úřad Opočno, odbor výstavby, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno 
Vyjádření obecného stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona na akci „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “, č. j.: MUO 2469/2017/OV/DŠ ze dne 28.11.2017 
 

− Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy 
Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „ II/320 Přepychy – Záhornice “, 
zn.: OUP/794/2017/ZS ze dne 15.11.2017 
Vyjádření k akci „ Oprava silnice II/320 Přepychy – Záhornice “, zn.: 378/207 ze dne 16.06.2017 

− Obec Trnov, Trnov 32, 517 33 Trnov 
Vyjádření k PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + PDPS) na akci: „ II/320 
Přepychy – Záhornice “, č. j.: OÚTR162/2017/01 ze dne 29.11.2017 

− Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 
500 01 Hradec Králové 
Odborné souhlasné stanovisko k realizaci akce „ II/320 Přepychy – Záhornice “, 
č. j.: MO 228578/2017-5512HK 

− AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “ v k. ú. Přepychy 
u Opočna a Záhornice, zn.: AQUA/1990/21,14/2017/Lu ze dne 30.11.2017 
Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “, AQUA/930/2017/Lu ze dne 
17.07.2017 

− Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. (dále jen SEK) pro stavbu: „ Rekonstrukce silnice II/320 Přepychy – Záhornice 
v k. ú. Přepychy u Opočna, Záhornice “ k územnímu a stavebnímu řízení, č. j.: POS Li-671/17 
ze dne 13.11.2017 
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č. j.: 633188/17 
ze dne 06.06.2017 

− České radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 
Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “, zn.: UPTS/OS/171773/2017 
ze dne 09.06.2017 

− ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: 
II/320 Přepychy – Záhornice – rekonstrukce silnice, zn.: 0100894946 ze dne 21.03.2018 
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: 
II/320 Přepychy – Záhornice – rekonstrukce silnice, zn.: 0100894960 ze dne 21.03.2018 
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: 
II/320 Přepychy – Záhornice – rekonstrukce silnice, zn.: 0100894965 ze dne 21.03.2018 
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zřízení na 
stavbu „ Rekonstrukce silnice II/320 Přepychy – Záhornice “, zn.: 1095478952 ze dne 21.11.2017 
Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu: „ Rekonstrukce silnice II/320 Přepychy – 
Záhornice “, zn.: 1095478953 ze dne 21.11.2017 
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: 
II/320 Přepychy – Záhornice, zn.: 0100756294 ze dne 06.06.2017 

− GasNet, s. r. o., zastoupená GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Stanovisko k povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP) stavby: II/320 Přepychy – Záhornice, 
rekonstrukce komunikace, zn.: 5001743759 ze dne 16.07.2018 
Stanovisko k povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP): Nesouhlas – II/320 Přepychy – 
Záhornice, rekonstrukce komunikace, zn.: 5001690729 ze dne 17.04.2018 
Stanovisko v rámci předprojektové přípravy akce II/320 Přepychy – Záhornice, zn.: 5001619834 
ze dne 23.11.2017 
Informace o výskytu sítí, zn.: 5001527471 ze dne 06.06.2017 

− Královéhradecká provozní, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
Existence vodovodu a kanalizace – zájmové území v k. ú. Přepychy u Opočna a Záhornice, 
zn.: 1007/TD-17 ze dne 09.06.2017 

− Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn.: 0200727935 
ze dne 21.03.2018 
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn.: 0200727948 
ze dne 21.03.2018 
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn.: 0200727951 
ze dne 21.03.2018 

− T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě 
technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. , zn.: E19919/17 ze dne 
06.06.2017 

− Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 05 Praha 5 
Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „ II/320 Přepychy – Záhornice “, zn.: MW000006319745638 
ze dne 06.06.2017 
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Stavebník dále doložil: 

− plnou moc stavebníka zastoupeného PhDr. Jiřím Štěpánem, hejtmanem kraje, jako zmocnitelem 
na straně jedné, udělenou společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem 
společnosti, jako zmocněnci na straně druhé, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech 
nutných pro přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci 
těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích 
ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku nových 
pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje, ze dne 02.01.2017 

− pověření zmocněnce zastoupeného Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti, na straně jedné, 
udělené panu Aleši LÁNSKÉMU, trvale bytem Wolkerova 1217, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
pracovníku zmocněnce, na straně druhé, k jednáním ve jménu zmocněnce ve všech řízeních 
u příslušných správních úřadů a soudů, které se budou dotýkat práv a oprávněných zájmů 
stavebníka a zmocněnce nebo na jejichž základě by vlastnická práva stavebníka nebo zmocněnce 
mohla být dotčena, ze dne 10.10.2017 

− smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo 
smlouvy: 4000214498, uzavřenou dne 03.05.2018 mezi společností GasNet, s. r. o., se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou společností Grid Services, s. r. o., 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, jako vlastníkem plynárenského zařízení, 
na straně jedné, a Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 
Králové, jako osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení, na straně druhé 

− smlouvu o smlouvě budoucí darovací uzavřenou dne 03.01.2018 mezi obcí Přepychy se sídlem 
Přepychy 5, 517 32 Přepychy, zastoupenou Zdeňkou Seidlovou, starostkou obce, jako budoucím 
dárcem na straně jedné, a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupenou Mgr. Petrem Kašparem, 
ředitelem organizace, (dále jen "správce silnice"), jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj se 
sídlem Pivovarské náměstí  1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen "zřizovatel"), jako budoucím 
obdarovaným na straně druhé, dokládající závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu darovací 
smlouvu na bezúplatný převod ve smlouvě uvedených částí pozemků parc. č. 981/12 a 888/1 obojí 
v katastr. území Přepychy u Opočna, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví 
zřizovatele a to za účelem umožnění realizace stavby „ II/320 Přepychy – Záhornice “,  

− smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou dne 13.12.2017 mezi Ladislavem Hryzlíkem, trvale 
bytem Újezd 19, 500 03 Černilov, jako budoucím prodávajícím, na straně jedné, a správcem silnice 
jako budoucím kupujícím, na straně druhé, dokládající závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu 
kupní smlouvu na prodej ve smlouvě uvedených částí pozemků parc. č. 245 a 246 v katastr. území 
Záhornice, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví zřizovatele a to za účelem umožnění 
realizace stavby „ II/320 Přepychy – Záhornice “ 

− smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou dne 10.11.2017 mezi Ing. Libuší Hrubou, trvale 
bytem Husova 1139, 537 01 Chrudim IV, jako budoucím prodávajícím, na straně jedné, a správcem 
silnice jako budoucím kupujícím, na straně druhé, dokládající závazek smluvních stran uzavřít 
v budoucnu kupní smlouvu na prodej ve smlouvě uvedené části pozemku parc. č. 168/1 v katastr. 
území Záhornice, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví zřizovatele a to za účelem 
umožnění realizace stavby „ II/320 Přepychy – Záhornice “ 

− smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou dne 26.10.2017 mezi Jarmilou Štěpánovou, trvale 
bytem Záhornice 69, 517 32 Trnov, jako budoucím prodávajícím, na straně jedné, a správcem 
silnice jako budoucím kupujícím, na straně druhé, dokládající závazek smluvních stran uzavřít 
v budoucnu kupní smlouvu na prodej ve smlouvě uvedené části pozemku parc. č. 168/1 v katastr. 
území Záhornice, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví zřizovatele a to za účelem 
umožnění realizace stavby „ II/320 Přepychy – Záhornice “ 

− smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou dne 16.10.2017 mezi Zdeňkou Tkadlecovou, trvale 
bytem Kvasiny 248, 517 02 Kvasiny, jako budoucím prodávajícím, na straně jedné, a správcem 
silnice jako budoucím kupujícím, na straně druhé, dokládající závazek smluvních stran uzavřít 
v budoucnu kupní smlouvu na prodej ve smlouvě uvedené části pozemku parc. č. 168/1 v katastr. 
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území Záhornice, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví zřizovatele a to za účelem 
umožnění realizace stavby „ II/320 Přepychy – Záhornice “ 

− smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dne 28.12.2017 mezi JUDr. Josefem Dubnem a Evou 
Vaňkátovou (Dubnovou), oba trvale bytem Přepychy 115, 517 32 Přepychy, jako podílovými 
spoluvlastníky pozemku parc. č. 823/2 v katastr. území Přepychy u Opočna (dále jen 
"spoluvlastníci pozemku") na straně jedné, a stavebníkem zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, 
Ph.D., hejtmanem Královéhradeckého kraje, jako investorem (dále jen "investor") na straně druhé, 
dokládající udělení práva investorovi provést stavbu „ II/320 Přepychy – Záhornice “ na pozemku 
ve vlastnictví spoluvlastníků pozemku a to ve smlouvou ujednaném rozsahu 

− smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dne 15.12.2017 mezi Ing. Václavem Krčmářem, 
CSc., trvale bytem V Aleji 736 516 51 Letohrad, jako vlastníkem pozemku parc. č. 825/1 v katastr. 
území Přepychy u Opočna (dále jen "vlastník pozemku") na straně jedné, a investorem na straně 
druhé, dokládající udělení práva investorovi provést stavbu „ II/320 Přepychy – Záhornice “ 
na pozemku ve vlastnictví vlastníka pozemku a to ve smlouvou ujednaném rozsahu 

− souhlas obce Přepychy se sídlem Přepychy 5, 517 32 Přepychy, zastoupené Zdeňkou Seidlovou, 
starostkou obce, jako vlastníka pozemků parc. č. 888/1, 888/15, 981/12 a 1111 vše v katastr. území 
Přepychy u Opočna, k provedení stavebního záměru dle ust. § 184a stavebního zákona udělený 
investorovi dne 12.09.2018 včetně práva provést stavbu „ II/320 Přepychy – Záhornice “ 
na uvedených pozemcích a to ve smlouvou ujednaném rozsahu 

− souhlas Lukáše Píchy, trvale bytem Přepychy 62, 517 32 Přepychy, jako vlastníka pozemku parc. 
č. 1118 v katastr. území Přepychy u Opočna, k provedení stavebního záměru dle ust. § 184a 
stavebního zákona udělený investorovi včetně práva provést stavbu „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “ na uvedeném pozemku a to ve smlouvou ujednaném rozsahu 

− souhlas Ing. Pavlíny Laňarové, trvale bytem Podhorní Újezd 112, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice 
a Hany Mocové, trvale bytem Březno 154, 294 06 Březno, jako spoluvlastníků pozemku parc. 
č. 184 v katastr. území Přepychy u Opočna, k provedení stavebního záměru dle ust. § 184a 
stavebního zákona udělený investorovi dne  16.07.2018 včetně práva provést stavbu „ II/320 
Přepychy – Záhornice “ na uvedeném pozemku a to ve smlouvou ujednaném rozsahu 

− souhlas Jany Havlové, trvale bytem Přepychy 82, 517 32 Přepychy, jako vlastníka pozemku parc. 
č. 857/2 v katastr. území Přepychy u Opočna, k provedení stavebního záměru dle ust. § 184a 
stavebního zákona udělený investorovi dne 02.03.2018 včetně práva provést stavbu „ II/320 
Přepychy – Záhornice “ na uvedeném pozemku a to ve smlouvou ujednaném rozsahu 

− souhlas Martina Fendrštáta, trvale bytem Záhornice 57, 517 32 Trnov, jako vlastníka pozemku 
parc. č. 197 v katastr. území Záhornice, k provedení stavebního záměru dle ust. § 184a stavebního 
zákona udělený investorovi dne 07.02.2018 včetně práva provést stavbu „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “ na uvedeném pozemku a to ve smlouvou ujednaném rozsahu 

− souhlas Radka Horáka, trvale bytem Záhornice 50, 517 32 Trnov, jako vlastníka pozemku parc. 
č. 244/1 v katastr. území Záhornice, k provedení stavebního záměru dle ust. § 184a stavebního 
zákona udělený investorovi dne 03.03.2018 včetně práva provést stavbu „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “ na uvedeném pozemku a to ve smlouvou ujednaném rozsahu 

Veškeré doklady připojené stavebníkem k Žádosti jsou součástí spisové složky speciálního stavebního 
úřadu vedené v předmětné věci. 
 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení 

Dne 19.11.2018 podali manželé Eva a JUDr. Josef Dubnovi, oba trvale bytem Přepychy 115, 
517 32 Přepychy, jako oprávnění hlavní účastníci řízení, k předmětnému stavebnímu záměru 
následující námitky: 
1. V současné době je proti autobusové zastávce, ve vyhlášce uvedené SO 102, umístěno dopravní 

zrcadlo, které značně zlepšuje výjezd z komunikace, která vede od čp. 130 a čp.115, dále v zimě 
i k domu čp. 224. Nedočetli jme se, že by toto zrcadlo bylo opět zakotveno v plánu, který se 
realizuje touto veřejnou vyhláškou. Žádáme tímto, aby bylo uvedené zrcadlo zakomponováno 
do nového dopravního řešení tak, aby byl zajištěn bezproblémový výjezd z asfaltové komunikace 
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od uvedených domů v Přepychách. Upozorňujeme, že bez uvedeného zrcadla bude denně docházet 
k potencionálně dopravně nebezpečným situacím, neboť výhledové poměry při výjezdu na hlavní 
silnici neumožňují vidět vozidla jedoucí zprava od obce Záhornice na dostatečnou vzdálenost ani 
při rychlosti 50 km/h. Protože se ale jedná o malou část obce, řidiči zde vůbec nezpomalují 
na 50 km/h a běžně jezdí 80 i více km/h. Je zde velké nebezpečí srážky s rychle jedoucím vozidlem 
po hlavní silnici s ohledem na výhledové poměry.Dopravní zrcadlo umožňuje alespoň trochu včas 
reagovat na rychle jedoucí vozidlo. 

2. Navrhované dopravní řešení velmi zlepšuje bezpečnost chodců a dětí čekajících na autobusové 
zastávce, ale s ohledem na to, že 90 % vozidel zde jezdí vysokou rychlostí, bylo by nejlepším 
řešením vytvoření zvýšeného prahu a na něm přechodu pro chodce nebo zpomalovací semafor. 
Denně zde dochází k nehodovým situacím, kdy projíždějící vozidla jezdí 1 m od autobusové 
zastávky, kde ráno čekají děti, vysokou rychlostí a pouhá značka přechod pro chodce je nezpomalí. 
Navrhované dopravní řešení významně zlepšuje bezpečnost, ale zásadní význam by mělo teprve 
tehdy, kdyby byl řidič nucen projet křižovatku padesátikilometrovou rychlostí. Navrhujeme proto, 
aby byl přechod pro chodce umístěn na zvýšeném prahu. 

3. Řešením situace by byl i radar, který by měřil rychlost vozidel. 

K námitce manželů Dubnových se připojili Barbora Kárníková, Jana Kárníková a Jaroslav Kárník 
všichni trvale bytem Přepychy 130, 517 32 Přepychy, využívající pro přístup ke stavbě pro bydlení 
č. p. 130, nalézající se na pozemkové parcele st. 160 v katastr. území Přepychy u Opočna 
ve vlastnictví Barbory Kárníkové, cestu na pozemku parc. č. 823/2 v katastr. území Přepychy 
u Opočna ve vlastnictví manželů Dubnových. 
Správní orgán dle výše provedeného stanovení okruhu účastníků řízení Barboru Kárníkovou, Janu 
Kárníkovou ani Jaroslava Kárníka mezi oprávněné účastníky řízení nezahrnul a proto se dále jejich 
námitkami nezabýval. 

Ve věci námitek podaných manžely Dubnovými se správní orgán obrátil na Dopravní inspektorát 
Policie České republiky v Rychnově nad Kněžnou jako orgán příslušný dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) 
zákona o pozemních komunikacích k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích. Následně obdržel odpověď tohoto znění: 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát 

v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení Vámi zaslaných námitek k projektové 

dokumentaci pro stavbu „ II/320 Přepychy – Záhornice “ uvádí následující: 

1. Odrazová zrcadla jsou součástí projektové dokumentace. 

2. Přechod pro chodce na zvýšeném prahu se neumisťuje v průjezdním úseku silnice. Zvýšené 

(zpomalovací) prahy se umisťují na místních komunikacích jako jeden z prvků zklidnění. 

Zpomalovací prahy se umisťují zejména v obytných zónách a v zónách s dopravním omezením. 

Navržené úpravy v rámci rekonstrukce (vybudování chodníků, autobusových zálivů, nasvětleného 

přechodu pro chodce) zvyšují bezpečnost silničního provozu v dotčeném území. 

3. Umístění informačního radaru není součástí rekonstrukce silnice č. II/320. Umístění nového 

dopravního zařízení (informačního radaru) v dotčením místě podléhá samostatnému řízení, 

přičemž je nutné oslovit obec Přepychy, která umístění projedná s dotčenými orgány a úřady. 

 
Vypořádání námitek účastníků řízení – Evy a JUDr. Josefa Dubnových, trvale bytem Přepychy 115, 
517 32 Přepychy: 

Námitka č. 1: 
Pro zajištění rozhledových poměrů při výjezdu z účelové komunikace na pozemku parc. č. 823/2 
v katastr. území Přepychy u Opočna ve vlastnictví manželů Dubnových budou v prostoru zastávky 
BUS proti výjezdu z uvedené komunikace na silnici č. II/320 osazeny 2 ks odrazových zrcadel. 
Osazení odrazových zrcadel je součástí projektové dokumentace stavby „ II/320 Přepychy – 
Záhornice “, stavebního objektu SO 102 – Zastávky BUS a bude v rámci uvedené stavby realizováno. 
Správní orgán námitce vyhovuje. 
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Námitka č. 2: 
Provedení účastníky řízení navrhovaného řešení (umístění přechodu pro chodce na zvýšeném prahu) je 
z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na průjezdním úseku silnice II. třídy 
nepřípustné. 
Správní orgán námitce nevyhovuje. 

Námitka č. 3: 
Realizace opatření navrhovaného účastníky řízení je v zásadě možné. Není však předmětem vedeného 
stavebního řízení. Otázka umístění informačního radaru podléhá posouzení příslušného silničního 
správního úřadu v rámci samostatného řízení. 
Správní orgán námitce nevyhovuje. 
 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: 
Nikdo z účastníků řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. 
Speciální 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. 
Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci 
případně v podmínkách stavebního povolení. 
 

Speciální stavební úřad v průběhu řízení projednal předloženou Žádost stavebníka 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, že projektová 
dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby a neshledal důvody, které by povolení 
stavby bránily. Do stavebního povolení pak zahrnul veškeré podmínky vztahující se k povolované 
stavbě. 

Speciální stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace stavby splňuje požadavky týkající se 
veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života, odpovídá obecným 
technickým požadavkům na výstavbu a použité stavební materiály budou vyhovovat ustanovení dle 
§ 156 stavebního zákona, zejména pak zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Při posuzování a rozhodování se speciální stavební úřad řídil platnými právními předpisy, zejména 
stavebním zákonem, zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o silničním provozu, zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonnými ustanoveními 
správního řádu, prováděcí vyhláškou zákona o pozemních komunikacích, vyhláškou o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, nařízením vlády ČR č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády ČR 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dalších předpisů. 

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení 
a provedení stavby v rozsahu žádosti stavebníka a jejích příloh, rozhodl za použití ustanovení výše 
uvedených právních předpisů způsobem uvedeným ve výroku. 
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P o u č e n í  
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat dle § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho doručení a to podáním učiněným u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu 
v Dobrušce. Za počátek běhu lhůty pro podání odvolání se považuje den následující po dni, o němž je 
jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala. Jestliže rozhodnutí nebylo doručeno 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do vlastních rukou, ale v souladu s ust. § 23 
odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb, považuje se za den doručení 
desátý den od data uložení. V tomto případě se lhůta pro odvolání nepočítá od data převzetí rozhodnutí 
účastníkem řízení, ale od jedenáctého dne ode dne uložení písemnosti u provozovatele poštovních 
služeb.  
O podaném odvolání rozhodne odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí splňovat náležitosti 
dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu (musí být patrno kdo je činí, které věci se týká a co navrhuje; 
fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou 
adresu pro doručování; v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba 
jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se 
k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou 
v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou 
adresu pro doručování; právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo 
osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování; musí obsahovat 
označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí) a musí obsahovat údaje 
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo nařízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Městskému úřadu 
Dobruška a každý účastník řízení dostal po jednom. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je Městský úřad Dobruška na jeho náklad. 
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 

(otisk úředního razítka) 
 
 
 
 
 
 
 
                              Ing.František Siegl 
                           oprávněná úřední osoba 
odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství 
                        Městského úřadu Dobruška 
 
Příloha pro stavebníka: 

ověřená projektová dokumentace stavby a štítek Stavba povolena 
(budou zaslány po nabytí právní moci rozhodnutí) 
 
Správní poplatek za vydání stavebního povolení se nevyměřuje. 
Vydání stavebního povolení je v případě pozemních komunikací realizovaných územním 
samosprávným celkem dle ust. položky č. 18 Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozeno (stavebník -
Královéhradecký kraj je dle ust. § 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vyšším územním samosprávným celkem). 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Obecních 
úřadů Přepychy a Trnov po dobu 15-ti dnů. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou 
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dobruška.  

Žádáme dotčené úřady o vyvěšení a zveřejnění na úřední desce. Neprodleně po sejmutí z úřední desky 
žádáme o vrácení s potvrzením o vyvěšení a sejmutí dokumentu (viz. níže), zpět zdejšímu speciálnímu 
stavebnímu úřadu (Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí).  
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
Datum vyvěšení:  …………………………                    Datum sejmutí:  …………………………... 
 
 
………………………………………………                   …...…………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:                      Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: 
 
Razítko:                                                                             Razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
 
jednotlivě: 
 

účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu s přihlédnutím k ust. § 112 odst. 1 stavebního 

zákona (účastníci řízení dle ust. § 109 písm. a) –  d) stavebního zákona): 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IDS: gcgbp3q 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, 

IDS: 6m8k8ey 
JUDr. Duben Josef, Přepychy 115, 517 32 Přepychy  
Dubnová Eva, Přepychy 115, 517 32 Přepychy  
Fendrštát Martin, Záhornice 57, 517 32 Trnov  
Havlová Jana, Přepychy 82, 517 32 Přepychy 
Horák Radek, Záhornice 50, 517 32 Trnov  
Ing. Hrubá Libuše, Husova 1139, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 
Hryzlík Ladislav, Újezd 19, 500 03 Černilov 
Ing. Krčmář Václav, CSc., V Aleji 736, 561 51 Letohrad 
Ing. Laňarová Pavlína, Podhorní Újezd 112, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice 
Mocová Hana, Březno 154, 294 06 Březno 
Mrštilová Ladislava, Očelice 32, 517 71 Očelice 
Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy 
Pícha Lukáš, Přepychy 62, 517 32 Přepychy 
Štěpánová Jarmila, Záhornice 69, 517 32 Trnov 
Tkadlecová Zdeňka, Kvasiny 248, 517 02 Kvasiny 
AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IDS: 5zjcu84 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IDS: v95uqfy 
GasNet, s. r. o., zastoupená GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 

IDS: jnnyjs6 
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dotčené orgány 

(správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu): 

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí – zde 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, 

IDS: dm5ai4r 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát 

v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IDS: urnai6d 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov 

nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, IDS: yvfab6e 
Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor 

ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IDS: hjyaavk 
 

na vědomí: 

Městský úřad Opočno, odbor výstavby, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IDS: kekbcaa 
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, 

IDS: p8bghw3 
 

úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  

Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška  
Obecní úřad Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy 
Obecní úřad Trnov, Trnov 32, 517 33 Trnov 
 

veřejnou vyhláškou dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu: 

 

účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu s přihlédnutím k ust. § 112 odst. 1 stavebního 

zákona (účastníci řízení dle ust. § 109 písm. e) a  f) stavebního zákona) 

(účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): 

v katastr. území Přepychy u Opočna: 
parc. č. 40, parc. č. 41, parc. č. 67/2, parc. č. 71/1, parc. č. st. 72, parc. č. 74, parc. č. st. 74 (č. p. 89), 
parc. č. st. 75 (č. p. 88), parc. č. 75/1, parc. č. 76 (č. p. 87), parc. č. st. 77 (č. p. 86), parc. č. st. 78/1 (č. 
p. 85), parc. č. st. 82/1 (č. p. 79), parc. č. 82/2 (č. p. 136), parc. č. st. 84 (č. p. 75), parc. č. 85 (č. p. 74), 
parc. č. st. 86 (č. p. 73), parc. č. 107, parc. č. st. 114 (č. p. 67), parc. č. st. 128 (č. p. 72), parc. č. st. 146 
(č. p. 123), parc. č. st. 147 (č. p. 121), parc. č. 148 (č. p. 120), parc. č. st. 177 (č. p. 135), parc. č. st. 
178 (č. p. 137), parc. č. st. 182 (č. p. 145), parc. č. st. 195 (č. p. 170), parc. č. st. 196 (č. p. 171), parc. 
č. st. 201 (č. p. 174), parc. č. 777/1, parc. č. 778/1, parc. č. 778/2, parc. č. 778/5, parc. č. 781/1, parc. č. 
781/2, parc. č. 793/5, parc. č. 795/2, parc. č. 856/1, parc. č. 859, parc. č. 875, parc. č. 888/8, parc. č. 
888/10, parc. č. 888/17, parc. č. 981/16, parc. č. 981/17, parc. č. 981/30, parc. č. 981/65, parc. č. 
981/66, parc. č. 981/67, parc. č. 981/68, parc. č. 981/80, parc. č. 1100/1, parc. č. 1112/2, parc. č. 
1112/3, parc. č. 1112/6, parc. č. 1112/8 a parc. č. 1112/9,  

v katastr. území Záhornice: 
parc. č. st. 64 (č. p. 71), parc. č. st. 89, parc. č. st. 95, parc. č. 104/33, parc. č. 106/1, parc. č. 106/2, 
parc. č. 170, parc. č. 194/1, parc. č. 246, parc. č. 269, parc. č. 270, parc. č. 271, parc. č. 315/2, parc. č. 
343/3, parc. č. 525/2, parc. č. 536/3, parc. č. 551/2, parc. č. 552/2, parc. č. 556/4 a parc. č. 578. 
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