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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
č. 93. 16.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále pouze stavební zákon) a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o pozemních komunikacích),
rozhodl dne 10.11.2016 ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: "III/3093 DOBŘANY„
na pozemcích parc. č. 2414/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Deštné v Orlických horách, 1279/1 (ostatní
plocha), 797/4 (trvalý travní porost), 1308/2 (ostatní plocha), 820/1 (trvalý travní porost), 763 (trvalý travní
porost), 760 (trvalý travní porost), 759 (trvalý travní porost), 820/6 (trvalý travní porost), 1299/3 (ostatní plocha)
v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, 1247/1 (ostatní plocha), 1248 (ostatní plocha), 1354/3 (vodní plocha),
1353/3 (vodní plocha), 1353/5 (vodní plocha), 1231/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobřany v
Orlických horách, 1037/1 (ostatní plocha), 1069/3 (vodní plocha) v katastrálním území Sněžné, kterou podal
stavebník Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na
základě plné moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, IČ: 27502988 takto,
stavba: "III/3093 DOBŘANY„ na pozemcích parc. 2414/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Deštné v
Orlických horách, 1279/1 (ostatní plocha), 797/4 (trvalý travní porost), 1308/2 (ostatní plocha), 820/1 (trvalý
travní porost), 763 (trvalý travní porost), 760 (trvalý travní porost), 759 (trvalý travní porost), 820/6 (trvalý
travní porost), 1299/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, 1247/1 (ostatní plocha), 1248
(ostatní plocha), 1354/3 (vodní plocha), 1353/3 (vodní plocha), 1353/5 (vodní plocha), 1231/5 (ostatní plocha) v
katastrálním území Dobřany v Orlických horách, 1037/1 (ostatní plocha), 1069/3 (vodní plocha) v katastrálním
území Sněžné se podle ust. § 115 stavebního zákona

povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily
provedení stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními
předpisy, atd.
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
Objekt 101 (silnice III/3093)
Objekt řeší opravu silnice č. III/3093 průměrné šířky 4,5 m v celé délce 4234,62 m na základě výsledků
diagnostiky vozovky a návrhu opravy v podobě opravy krytu za pomocí recyklace za studena na místě s
přídavkem asfaltového pojiva a drceného kameniva v tloušťce 120 mm dle TP 208 a s navýšením krytu o 100
mm v podobě pokládky ložné vrstvy z ACL 16 S PMB 25/55-60 tl. 60 mm a obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40
mm. Tento druh opravy bude realizován v extravilánových částech silnice č. III/3093 - km 0,004 25 (ZÚ) - 2,760
a 2,960 - 4,238 87 (KÚ). V místech napojení vedlejších komunikací, sjezdů a přilehlých zástaveb v trase, bude
niveleta ponížena s výškovým přizpůsobením vůči stávajícímu stavu provedením odtěžení rozrytého stávajícího
materiálu (krytu) v tl. 100 mm a pod odtěžení v případě zjištění nevhodnosti materiálu pro recyklaci bude tento
materiál odtěžen v tl. 120 mm a nahrazen stávajícím materiálem vyzískaným z rozebraného stávajícího krytu a
zrecyklován. Kvůli mrazovým cyklům v horské oblasti je požadavek na vyšší pružnost recyklované vrstvy, aby
se předešlo tvorbě trhlin, proto je navržena recyklace jen s asfaltovým pojivem. Pokud zkoušky na vzorcích
prokáží menší pevnost než min. pevnost v příčném tahu Rit 0,3 MPa je třeba provést recyklaci v kombinaci
asfaltu a cementu. Maximální množství pojiva se předpokládá 3,5 % asfaltové emulze a 5 % cementu.
V intravilánu obce Dobřany bude provedena úplná výměna konstrukce vozovky v délce 200 m dle lokálního
staničení v PD 2,760 - 2,960 a to z důvodu výškového napojení na stávající zpevněné plochy a časté domovní
vjezdy. V tomto úseku bude na základě prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazujících vhodnost
či nevhodnost zeminy v podloží komunikace provedena případná výměna podloží tl. 400 mm. Napojení na

stávající zpevněné plochy v místech napojení komunikací bude provedeno pomocí zaříznutí stávajícího krytu v
co nejmenším rozsahu, odfrézováním a pokládkou obrusné vrstvy. Vzniklá spára mezi stávajícím a novým
krytem bude proříznuta na tl. 40 mm a zalita asfaltovou zálivkou.
Návrh směrového vedení trasy vychází ze stávajícího směrového vedení komunikace č. III/3093 a oprava je
tomuto stavu přizpůsobena. V rámci této akce k žádné změně směrového průběhu nedojde. Z valné většiny se
jedná o obnovu živičného krytu, tudíž příčné sklony budou přizpůsobeny stávajícím a v úseku úplné výměny
konstrukce vozovky v obci budou navrženy nové.
Stávající krajnice budou očištěny od nánosu a upraveny na základní šířku 0,50 m se zpevněním ze štěrkodrti a s
doplněním směrových ocelových flexibilních sloupků. V úseku km 3,258 55 - 3,320 (úsek nenormového svahu
silničního tělesa) bude osazeno levostranné silniční svodidlo v základní délce 61,45 m do nenormové šířky
krajnice (0,75 - 1,45 m). Vzhledem k nenormové šířce krajnice bude použito svodidlo s úrovní zadržení H1 se
sloupky po 2 m a bez trubkové spojky. U tohoto svodidla budou dle TP 114 osazovány sloupky svodidel tak, aby
byly beraněny před hranou násypu tělesa komunikace. Veškeré stávající svislé dopravní značení bude vyměněno
za nové. V rámci rekonstrukce bude provedeno pokácení 2 ks stromů na vtoku příčného propustku, 2 ks stromů v
lese za obcí Dobřany, které se nachází v těsné blízkosti krytu silnice a 1 ks stromu na výtoku propustku v km
2,602.
Odvodnění komunikace v rámci tohoto objektu bude zachováno stávající s obnovou patních příkopů, podélných
zatrubnění příkopů a příčných propustků a to v podobě pročištění či částečné nebo úplné výměny.
Na silnici jsou napojeny hospodářské sjezdy na okolní pozemky, všechny budou zachovány. Napojení ostatních
komunikací na silnici č. III/3093 bude plynule navazovat na stávající řešení.
Objekt SO 201 (MOST ev. č. 3093-1)
Bude provedena povrchová sanace stávajícího mostu z roku 1993 přes vodní tok Dědina v podobě očištění ploch,
obnovení nátěrů, drobných oprav jako je předláždění chodníku na mostě či opravy odvodňovacího skluzu.
Objekt SO 180 (Přechodné dopravní značení)
Jedná se o dočasný stavební objekt. Řěší převedení dopravy po objízdných trasách během výstavby. Z důvodu
maximálního zachování obslužnosti silnice č. III/3093 a obcí či osad v její trase bude opravovaný úsek silnice č.
III/3093 rozdělen na 4 části na kterých bude prováděna oprava a s ní související částečná nebo úplná uzavírka
pro veškerou dopravu.
Pro provádění stavby stanoví speciální stavební úřad stavebníkovi následující podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost MDS projekt s.r.o.,
FOrsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 27487938, Ing. Jan Bursa ČKAIT č. 0601653, Miloš Bednář, DiS
ČKAIT č. 1006109, datum zprac. 05/2016, č. z. 1284-16-3 ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržována ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení
ČSN uvedených v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (prováděcí
vyhláška zákona o pozemních komunikacích).
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
4. Před zahájením prací bude zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a
budou učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytýčení, respektování
ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správci apod.).
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích; zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního
prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
7. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č. 22/1997
Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
8. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v
areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na
svých právech poškozeni, ani kráceni. Vzniklé škody na majetku sousedů se stavebník zavazuje odstranit na své
náklady, nebo plnohodnotně nahradit.
9. Způsob provádění stavby bude řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.
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10. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení.
Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo před zahájením stavebních prací zdejšímu
odboru.
11. Při stavbě bude brán zřetel na okolní zeleň.
12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
13. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve stanovisku Městského úřadu Dobruška,
odboru rozvoje města, ze dne 05.10.2016, č.j.: MUD 4480/2016 OM/PS: Stavba se nachází na území
s archeologickými nálezy, katastrální území Dobřany je územím s archeologickými nálezy, neboť je zde
registrována sídelní aktivita hlásící se do období doby bronzové, středověku a novověku.
- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, povinen oznámit archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně i oprávněné
organizaci např. muzeu, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologikého výzkumu. V případě
provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu
na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dnů předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník
(investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo
prostřednictvím obecního úřadu.
14. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu
Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 30.05.2016, č. j.: MUD
2243/2016 OŽVP/VS:
Vodní hospodářství: Podle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění sdělujeme, že
k navrhované stavbě máme z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem následující připomínku. Vzhledem
k tomu, že část opravované silnice zasahuje do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje veřejného
zásobování obce Bystré a to v úseku od křižovatky silnic směr Dobřany – Bystré – Sedloňov až po silniční most
přes řeku Dědiny ev. č. 3093-1, bude výše nadepsaný vodoprávní úřad požádán o vydání souhlasu se stavbou
v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. e) vodní zákona. Žádost a doklady musí být podány v souladu s vyhláškou č.
432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně souhlasu vlastníka vodního zdroje, resp. správce ochranného
pásma vodního zdroje.
Odpadové hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nemáme připomínky.
Nevyužitelný odpadní materiál bude uložen na řízené skládce odpadů a doklady uschovány u investora stavby k
nahlédnutí.
Ochrana přírody a krajiny: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen „zákon OPK“, upozorňujeme, že veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolních
dřevin, především pak jejich kořenového systému. Zároveň upozorňujeme, že pokud by v rámci plánované akce
mělo dojít ke kácení stromů o obvodu větším než 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad zemí), je nutné požádat o
povolení kácení předmětných dřevin, včetně návrhu náhradní výsadby. Žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka
pozemku na příslušném obecním úřadě, v tomto případě na obecním úřadě Dobřany. Dále upozorňujeme, že
komunikace v úseku od křižovatky silnic směr Dobřany – Bystré – Sedloňov až po silniční most přes řeku
Dědinu ev. č. 3093-1 tvoří hranici přírodní památky U Čtvrtečkova mlýna, která byla vyhlášena Nařízením
Královéhradeckého kraje č. 2/2009 dne 7. 10. 2009. V souladu s ustanovením § 77a odst. 3 zákona OPK je nutné
požádat o souhlas s výše zmíněnou akcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny.
Ochrana ZPF: Upozorňujeme, že pokud by mělo v rámci realizace záměru dojít k trvalému záboru pozemků,
které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je nutné, v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZPF“),
požádat příslušný Městský úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Dobruška, o vydání
souhlasu s trvalým odnětím dotčené části pozemku ze zemědělského půdního fondu. Žádost podává vlastník
pozemku nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku. K žádosti je nutno doložit dokumentaci
obsahující zákres navrhovaného odnětí, bilanci skrývky ornice a návrh jejího hospodárného využití a výpočet
odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle přílohy zákona ZPF. V souladu s ustanovením § 9
odst. 2 písm. d) zákona souhlasu není třeba k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby
potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu.
Lesní hospodářství: Městský úřad Dobruška, dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního
prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů (dále i správní orgán), podle ustanovení § 47
odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
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a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lesní zákon“) a ustanovení § 10 a § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), vydává, na základě žádosti
společnosti MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto (pro investora: Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové), toto ZÁVAZNÉ STANOVISKO - Městský úřad
Dobruška, podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona a ustanovení § 149 správního řádu souhlasí
s provedením akce „III/3093 Dobřany“, na pozemcích p.č. 1037/1 v k.ú. Sněžné, p.č. 1247/1 a 1248 v k.ú.
Dobřany v Orlických horách, p. č. 1279/1 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky, a p. č. 2414/1 v k.ú. Deštné v Orlických
horách, do 50 m od lesních porostů na pozemcích p.č. 3057, 3058 a 3108 v k.ú. Šediviny, p.č. 2276/3 v k.ú.
Deštné v Orlických horách, p.č. 846/1 a 853/2 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky, a p.č. 211/2, 218/1, 223/1, 223/2,
223/3, 224/1, 233/1, 234/1, 239/1, 242/1, 243/2, 244, 245/2, 273, 275/12, 275/16 a 275/17 v k.ú. Dobřany
v Orlických horách. Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
- Záměr bude realizován dle předložené dokumentace (vypracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova
175, 566 01 Vysoké Mýto, v květnu 2016, archivní č. 1284),
- realizací akce nedojde k omezení hospodaření na dotčených lesních pozemcích (zachování přístupu na tyto
pozemky),
- vlastní práce je investor povinen provádět tak, aby na lesních pozemcích nevznikly škody, kterým lze
objektivně zabránit,
- při realizaci akce nedojde k ž á d n é m u poškození nadzemních, ani podzemních částí lesních porostů,
- na lesní pozemky nebude ukládán stavební, výkopový ani jiný materiál, a to ani
na přechodnou dobu,
- do lesního porostů nebude vjížděno motorovými vozidly a nedojde k narušení půdního krytu.
- V ochranném pásmu lesa nebudou rozdělávány otevřené ohně!
15. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu
Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí a ze dne 13.10.2016, č. j.: MUD
4485/2016 OŽVP/RB: s o u h l a s v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona a s ustanovením § 149 správního
řádu k trvalému odnětí 0,0452 ha půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pro účely rekonstrukce
silnice III/3093 včetně pročištění příkopů v rámci stavby „III/3093 Dobřany“:
katastrální území
parc. č.
druh pozemku
celá výměra (ha)
odnímaná plocha (ha)
Nedvězí u Dobrušky
797/4
TTP
0,0073
0,0073
Nedvězí u Dobrušky
820/1
TTP
0,0047
0,0047
Nedvězí u Dobrušky
763
TTP
0,0038
0,0038
Nedvězí u Dobrušky
760
TTP
0,0041
0,0041
Nedvězí u Dobrušky
759
TTP
0,3057
0,0151
Nedvězí u Dobrušky
820/6
TTP
0,0195
0,0102
Souhlas s odnětím se vydává za následujících podmínek:
- Zábor zemědělské půdy bude v terénu viditelně vytýčen, aby nedošlo k jeho překročení.
- Pokud bude při stavbě využíván jako manipulační plocha staveniště větší prostor než je plocha navrženého odnětí, je
třeba vzhledem k ochraně svrchní kulturní vrstvy půdy provést skrývku odpovídající ploše využívané během stavby
(souhlasu orgánu ochrany ZPF není třeba k nezemědělským účelům po dobu kratší než je jeden rok včetně doby
potřebné k uvedení půdy do původního stavu).
- Žadatel je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační
kryt a provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o uvedení stavu do souladu se skutečností, kdy se u odnímaných částí
pozemků jedná o příkopy, které jsou již v současné době takto využívány, není nutné provádět skrývku kulturní
vrstvy půdy.
V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby silnic, včetně jejich příslušenství.
16. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku (souhlas podle ust.
§ 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 149 správního řádu, ke stavbě „Oprava silnice
III/3093 Dobřany“, která je umístěna na pozemku KN parc. č. 1037/1 v k. ú. Sněžné, obci Sněžné, okrese
Rychnov nad Kněžnou, kraji Královéhradeckém, který je v ochranném pásmu vodního zdroje pro zásobování
obce Bystré vodou, stanoveném rozhodnutím MěÚ Dobruška, odboru životního prostředí, pod č.j.: 767/03231/1, ze dne 11. 12. 2003) Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení
životního prostředí a ze dne 16.06.2016, č. j.: MUD 2667/2016 OŽVP/TS:
- Záměr bude realizován dle přeložené projektové dokumentace, kterou zpracovala firma MDS projekt s.r.o.,
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, v květnu 2016, archivní č. 1284.
- Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky vyplývající z doloženého vyjádření vlastníka dotčeného
vodního zdroje podzemních vod a správce ochranného pásma vodního zdroje, tj. Obce Bystré, zn.: Še/25-16, ze
Č.j: PDMUD 25951/2016
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dne 8. 6. 2016 ( - Práce na rekonstrukci komunikace budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění, či případné
kontaminaci vodního zdroje. Termín zahájení stavebních prací na rekonstrukci komunikace bude nejméně 14 dní
předem oznámen Obci Bystré).
- Před realizací akce požádá zhotovitel stavby výše nadepsaný vodoprávní úřad o schválení havarijního plánu pro
stavební práce, který bude vypracovaný v souladu s vodním zákonem a prováděcí vyhláškou.
- Tento souhlas vodoprávního úřadu k navrhované stavbě je závazný pro orgán, který rozhodne o jejím povolení
(ust. § 17 odst. 3 vodního zákona).
17. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, ze dne 03.06.2016, č.j.: KRPH-20132/ČJ-2016-050706:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou
nemá po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu má níže uvedené
připomínky, ale po zapracování do projektové dokumentace nebude mít závaznějších připomínek, přičemž je
nutno dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění. (z. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové
užívání staveb, vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.
Připomínky k zapracování do projektové dokumentace:
- v km 0,0 v místě vyústění na silnici č. II/309 pro zajištění rozhledových trojúhelníků křižovatky (pro dopravní
značku č. P4) je nutné provést prořez zeleně, v opačném případě je nutné umístit dopravní značku č. P6 včetně
vodorovného dopravního značení č. V5
- v obci Dobřany je nutné doplnit v místech křižovatek s místními komunikacemi dopravní značky č. P2 popř.
dodatkové tabulky č. E2b
- v km 3,044 posunout dopravní značky č. IZ 4a, b ve směru staničení stavby o cca 50 metrů před začátek
zástavby obce
- vzrostlé stromy v krajnici je nutné pokácet, popř. umístit silniční svodidlo pro zajištění bezpečnosti silničního
provozu.
Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění
PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
18. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 09.06.2016, č.j.. KHSHK
17251/2016/HOK.RK/Li:
- hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných
venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru bude dodržován dle požavků § 12 odst. 6 části
B příloh č. 3 nařízení vlady č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
19. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářsví, odd. dopravní obslužnosti, ze dne
13.06.2016, č.j.. KUKHK-21009/DS/2016:
Projektová dokumentace počítá s rozdělením rekonstrukce do 4 etap:
- při I. etapě bude znemožněn průjezd mezi odbočkou na Nedvězí - Končinami až k silnici č. II/309, tuto
komunikaci využívá 1 spoj v pracovních dnech školního vyučování, který se v době uzavírky v Dobřanech na
točně otočí a pojede objízdnou trasou přes Sedloňov, na zastávce Deštné v Orlických horách, odb. Špičák se
napojí na svoji pravidelnou trasu
- při II. etapě bude uzavřena silnice mezi odbočkou na Nedvězí a Dobřany, daným úsekem jezdí 1 spoj v
pracovních dnech školního vyučování, který se po dobu uzavírky komunikace v Dobřanech otočí na točně a
pojede objízdnou trasou přes Sedloňov, na zastávce Deštné v Orlických horách, odb. Špičák se napojí na svoji
pravidelnou trasu
- při III. etapě bude opravován průjezd Dobřany, upozorňujeme na skutečnost, že autobusová linka 640026,
640031 a 660061 se v Dobřanech na točně otáčí, zároveň upozorňujeme na nutnost zajistit dopravní obsluhu v
pracovních dnech školního vyučování, kdy do školy v Dobřanech dojíždí cca 130 dětí, do Dobřan zajíždí
autobusy zpravidla o délce 10,5 až 12 metrů, nasazení menších vozidel na linky jedoucí obcí Dobřany, není z
kapacitních důvodů možné
- při IV. etapě bude rekonstruována silnice ve směru mezi Dobřany a zastávkou Sněžné, odb. Dobřany, tuto
etapu požadujeme realizovat v době letních prázdnin anebo tak, aby byla doprava po silnici mezi Dobřany a
zastávkou Sněžné, odb. Dobřany průjezdná alespoň pro vybrané spoje v pracovní dny školního vyučování,
objízdná trasa od Bystrého přes Sdeloňov, Plasnici a Končiny není z časových a ekonomických důvodů možná,
Č.j: PDMUD 25951/2016
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po dobu IV. etapy tak nemohou autobusy linek 640031, 640026 a 660061 obec Dobřany obsloužit, za vhodné
řešení považujeme IV. etapu situovat do období letních prázdnin a ve spolupráci s obcí a ZŠ Trivium plus
Dobřany řešit případnou hromadnou autobusovou dopravu menším vozidlem, návozem na nejbližší zastávku
pravidelné autobusové dopravy.
20. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Obce Kounov, 517 92
Kounov, IČ: 00274992, ze dne 13.06.2016, č.j.: 99/16:
- požadujeme úpravu povrchu v části Končiny tak, aby nedošlo k zvednutí vozovky nad úroveň terénu ve smyslu
aby voda ze silnice nezatékala do přilehlých nemovitostí
- požadujeme zachování, resp. obnovení propustku u této silnice u parc. č. 1304 v k. ú. Nedvězí u Dobrušky, ost.
plocha.
21. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Obce Bystré, Bystré 110, 518
01 Dobruška, IČ: 00274763, ze dne 08.06.2016, č.j.. Še/25-16:
- Obec Bystré souhlasí s realizací projektu výše uvedené stavby za dodržení zákonných podmínek ochrany v II.
pásmu vodního zdroje (při vlastní realizaci budou práce prováděny tak, aby nedošlo k znečištění, či případné
kontaminaci vodního zdroje), zároveň žádáme o informaci alespoń 14 kalendářních dní před vlastní realizací
stavby.
22. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 - Lesní správa Rychnov nad
Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou:
- při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zákon č. 289/1995 Sb., zvláště pak § 20(zákaz manipulace s
otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa)
- v případě vzniku jakýchlokiv škod na majetku ČR - s právem hospodařitt pro LČR, s. p. Hradec králové,
budeme na investorovi uplatňovat náhradu
- do lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly
- na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. a nesmí být ukládán výkopový, stavební
ani jiný materiál
- nesmí dojít k poškození nadzemních a podzemních částí stromů
23. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve vyjádření Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451 - Správa toků - oblast
Povodí Labe, ze dne 23.05.2016, č.j.: LCR953/002791/2016:
- při provádění prací v okolí toků ve správě LČR, s.p. nebudou deponovány materiály na břehových hranách a
bude zamezeno splavování těchto materiálů do koryt toků
- stavbou dotčené pozemky (PUPFL) ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro LČR, s.p. spravuje Lesní
správa Rychnov nad Kněžnou, která bude požádána o stanovisko k PD, budou respektovány požadavky LS
Rychnov nad Kněžnou
24. Stavebník zajistí, aby byly splněny následující podmínky uvedené ve stanovisku Povodí labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, ze dne 14.07.2016, č.j.: PVZ/16/15977/Hv/0:
- kamenná rovnanina (nikoliv zához uvedený v technické zprávě) bude provedena dle TNV 752103"Úpravy
řek", vzhledem k průtokovým poměrům požadujeme použít hrubší frakce kameniva, tato kamenná rovnanina
nesmí negativně ovlivnit průtočnou kapacitu mostu, a proto ji požadujeme provést tak, aby vrchní kóty
rovnaniny byly na stejné úrovni jako projektovaná niveleta dna toku.
- při transportu odtěženého sedimentu nesmí dojít k poškození břehů ani břehového porostu.
- v případě, že při provádění opravných prací bude nutné umístění lešení do průtočného profilu toku, požadujeme
zpracování povodňového a havarijního plánu stavby.
- požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod
(ropné látky, cement..).
- stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta, opevnění či břehových porostů.,
požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytě vodního toku, v případě poškození koryta toku,
požadujeme jeho opravu ve stávajících parametrech.
- opevnění spodní stavby mostu je součástí celé stavby, o kterou má povinnost se starat vlastník komunikace
- veškeré pozemky ve správě Povodí Labe, s. p. budou po provedení prací uvedeny do původního stavu.
- zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, s.p. - provozní středisko Žamberk (Orlická
1101, 564 01 Žamberk, tel: 465 612 014).
- zástupce výše uvedeného provozního střediska Žamberk (Blanka Nejedlíková, tel: 602 126 917,
nejedlikova@pla.cz) požadujeme po ukončení prováděných prací přizvat k protokolárnímu převzetí koryta
vodního toku dotčeného stavbou.
- z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navrhovaný záměr dotýká majetku státu (pozemky p.č.
1354/3 v k. ú. Dořany a p.č. 1069/3 v k.ú. Sněžné), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí labe, s.p. a z
tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo
stavebního zákona, způsob vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku
Č.j: PDMUD 25951/2016
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státu, požadujeme před zahájením správních řízení projednat s Povodím labe, s.p. - závod Pardubice, Cihelna
135, 530 09 Pardubice (Jindrová Hana, tel: 465 612 014, jindrovah@pla.cz), po předložení samostatné žadosti,
doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vopdní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení
řízení a rozhodnutí v požadované věci, v žádosti je třeba uvést odkaz na číslo jednací tohoto stanoviska.
25. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, ze dne 22.02.2016, č.j.: 541258/16 a
ze dne 19.05.2016, č.j.: POS Li-391/16.
26. Stavebník zajistí, aby byly splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, ze dne 25.05.2016, zn.: 1085359192 (vyjádření k
PD a souhlas och. pásmo), dále ze dne 27.07.2016, zn.: 0100607600.
27. V časovém předstihu min. 30 dní bude požádán Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního
prostředí o povolení uzavírky dotčené silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních
komunikacích, která bude odsouhlasena příslušným okresním orgánem policie (Dopravní inspektorát v
Rychnově nad Kněžnou). V žádosti bude uzavírka rozdělena na etapy dle PD a bude předložen harmonogram
prací.
28. Objízdné trasy budou v dostatečném předstihu projednány s dotčenými vlastníky pozemních komunikací, po
níž má být vedena objížďka, s příslušným okresním orgánem policie (Dopravní inspektorát v Rychnově nad
Kněžnou), s obcemi, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka a s případnými provozovatelem
dráhy. Investor stavby zajistí za účasti zástupců vlastníků komunikací dotčených objížďkou kontrolu jejich
stavebně technického stavu před zprovozněním objížďky i po jejím ukončení. Stavební úpravy před
zprovozněním a případně po ukončení objížďky budou hrazeny investorem stavby.
29. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními
opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
30. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich
majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem
stavby.
31. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který
obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními
vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
32. Stavebník je povinen dle § 156 stavebního zákona používat pro provádění stavby 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 požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání
stavby včetně bezbariérového užívání stavby.
33. Jednotlivé technologické postupy stanovené výrobci materiálů a stavebních prvků budou prováděny osobami
k tomu oprávněnými. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy jejich oprávnění a prohlášení o
dodržení technologických postupů stanovených výrobci.
34. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U stavby musí být označeno, kdo je
stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
35. 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.
36. Po dokončení stavby požádá stavebník ve smyslu § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas § 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 a doloží náležitostmi
uvedenými v části B přílohy č. 12 této vyhlášky. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy
doklady o zaměření stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, doklady ze kterých bude
zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí – v opačném
případě předložit zápisy o provedených kontrolách, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve
stavebním řízení, výkresy s vyznačením změn (odchylek), ke kterým došlo během provádění stavby, doklady o
uložení odpadního materiálu ze stavebních prací na povolené skládce, doklad o písemném oznámení
archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací popř. vyjádření archeologického pracoviště,
oprávnění a prohlášení o dodržení technologických postupů stanovených výrobci, doklady o ověření
požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona), doklady o předání pozemků dotčených dočasným
záborem jejich vlastníkům, závazná stanoviska dotčených orgánů atd.
37. V dostatečném časovém předstihu (před realizací trvalého dopravního značení) alespoň 30 dnů (v případě
opatření obecné povahy min. 90 dní předem) bude požádán Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního
prostředí o vydání stanovení místní úpravy provozu. Žádost bude doplněna písemným vyjádřením příslušného
Č.j: PDMUD 25951/2016
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okresního orgánu policie (Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou), návrhem umístění dopravního
značení nebo zařízení v grafické podobě. Doklady o stanovení místní úpravy provozu budou předloženy k
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
38. Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí v souladu s ustanovením § 115 odst. 1
stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
39. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:
27502988

Odůvodnění
Dne 12.09.2016 obdržel Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí žádost stavebníka:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:
27502988 o vydání stavebního povolení pro stavbu: "III/3093 DOBŘANY„ na pozemcích parc. č. 2414/1
(ostatní plocha) v katastrálním území Deštné v Orlických horách, 1279/1 (ostatní plocha), 797/4 (trvalý travní
porost), 1308/2 (ostatní plocha), 820/1 (trvalý travní porost), 763 (trvalý travní porost), 760 (trvalý travní
porost), 759 (trvalý travní porost), 820/6 (trvalý travní porost), 1299/3 (ostatní plocha) v katastrálním území
Nedvězí u Dobrušky, 1247/1 (ostatní plocha), 1248 (ostatní plocha), 1354/3 (vodní plocha), 1353/3 (vodní
plocha), 1353/5 (vodní plocha), 1231/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobřany v Orlických horách,
1037/1 (ostatní plocha), 1069/3 (vodní plocha) v katastrálním území Sněžné.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o žádosti ve výše uvedené věci za použití ustanovení § 44 odst. 1
správního řádu.
Předložená žádost o stavební povolení je v souladu s ustanovením § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů je podána na
předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 této vyhlášky č. 503/2006 Sb.
K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy
podklady dle ustanovení § 110 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti
jsou založeny ve spisu speciálního stavebního úřadu vedeném v této věci.
Projektová dokumentace stavby je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu ust. § 158
stavebního zákona.
Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název,
sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo před zahájením stavebních prací.
Vlastnictví pozemků parc. č. 2414/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Deštné v Orlických horách, 1279/1
(ostatní plocha), 797/4 (trvalý travní porost), 1308/2 (ostatní plocha), 820/1 (trvalý travní porost), 763 (trvalý
travní porost), 760 (trvalý travní porost), 759 (trvalý travní porost), 820/6 (trvalý travní porost), 1299/3 (ostatní
plocha) v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, 1247/1 (ostatní plocha), 1248 (ostatní plocha), 1354/3 (vodní
plocha), 1353/3 (vodní plocha), 1353/5 (vodní plocha), 1231/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobřany v
Orlických horách, 1037/1 (ostatní plocha), 1069/3 (vodní plocha) v katastrálním území Sněžné bylo ověřeno
dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Smlouvami o smlouvách budoucích kupních (právo provést
stavbu), smlouvami o právu provést stavbu a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (právo
provést stavbu) stavebník prokázal právo provést stavbu na pozemcích, které nevlastní.
Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109
stavebního zákona. V daném případě to jsou: stavebník – Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné moci zastupuje společnost SÚS
Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27502988, Tereza Mičková, nar.
12.04.1965, trvale bytem 518 01 Dobřany 47, Marie Štěpánová, nar. 29.09.1932, trvale bytem 518 01 Bohdašín
9, Milan Kárník, nar. 22.04.1961, trvale bytem 517 84 Ohnišov 135, Česká republika - Povodí Labe, státní
podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005, Obec Kounov, 517 92
Kounov 51, IČ: 274992, Obec Dobřany, 518 01 Dobřany 90, IČ: 274887, Obec Bystré, Bystré 110, 518 01
Dobruška, IČ: 00274763, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČ: 42196451 (Správa toků - oblast POVODÍ LABE), ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ: 04084063 a osoby podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, které se identifikují
Č.j: PDMUD 25951/2016
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označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru - parc. č.
2274/1, 2414/1 v katastrálním území Deštné v Orlických horách, p.č. st. 72, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 175, st.
210/1, 521/3, 522/2, 572/2, 733/2, 738, 742, 743/1, 743/2, 743/4, 745, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748, 750,
751/1, 754/1, 754/2, 756, 758, 759, 760, 762/1, 763, 764, 767/2, 785/5, 785/6, 786/6, 786/7, 792/2, 794, 796/1,
797/4, 797/5, 798, 807, 808, 809, 812, 813/1, 813/2, 813/3, 816/2, 816/7, 816/8, 816/9, 816/10, 816/11, 816/12,
816/14, 816/18, 816/19, 820/1, 820/2, 820/4, 820/6, 829/1, 829/2, 830, 832, 834/1, 834/2, 838/1, 838/5, 849/1,
849/2, 849/4, 849/5, 851/1, 851/4, 851/5, 853/2, 855/1, 855/3, 855/4, 861/1, 861/6, 862/1, 865, 1278/1, 1278/2,
1279/1, 1279/3, 1279/6, 1279/8, 1279/9, 1285, 1299/3, 1299/5, 1301/3, 1303, 1304, 1305, 1306/5, 1308/1,
1308/2, 1308/3, 1310 v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, p.č. st. 2, st. 3, st. 9/2, st. 11, st. 12, st. 29/1, st.
30, st. 36/1, st. 49/2, st. 180, st. 197, st. 207, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/8, 16/11, 16/16, 18/1, 18/3, 19/1, 21/1,
21/2, 21/3, 22, 25/2, 25/5, 25/6, 26/1, 29/1, 78/1, 78/2, 80/1, 80/3, 82/2, 87/2, 89, 90, 94/1, 95, 96/1, 96/2, 98/2,
98/3, 99/2, 100, 101, 103/1, 103/2, 107, 207/1207/2, 211/1, 211/2, 223/1, 223/2, 223/3, 232/1, 232/4, 233/1,
233/4,234/1, 234/2, 234/4, 239/1, 256/6, 256/9, 256/21, 267/9, 267/13, 275/2, 275/7, 275/8, 275/10, 275/12,
275/16, 275/17, 275/20, 275/23, 275/24, 275/27, 275/29, 275/30, 277/1, 277/5, 337/9, 457/1, 457/6, 514/1,
514/2, 518/1, 518/2, 520/1, 1231/1, 1231/5, 1231/6, 1231/9, 1231/11, 1231/17, 1236, 1237/1, 1237/3, 1241/1,
1241/3, 1244/1, 1244/4, 1245/3, 1245/4, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1250/1, 1251/1, 1251/2, 1276/1, 1353/3,
1353/5 v katastrálním území Dobřany v Orlických horách, p.č. 1069/3, 1037/3, 1069/2, 754/2, 1070, 758,
1037/2, 105, 756/3, 695/1, 695/3, 756/1v katastrálním území Sněžné, p.č. 3109 v katastrálním území Šediviny
(příp. další dotčené pozemky).
Zároveň se speciální stavební úřad zabýval otázkou účastníků řízení dle ust. § 27 správního řádu. Účastníkem
řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel (stavebník) Královéhradecký kraj, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné moci zastupuje společnost SÚS
Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27502988 , účastníky řízení podle
ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou ostatní shora uvedení účastníci. Ve smyslu § 28 správního řádu se v řízení
nevyskytl ten, kdo by tvrdil, že je účastníkem řízení.
Do okruhu dotčených orgánů státní správy speciální stavební úřad zahrnul Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, hájící zájmy na úseku požární ochrany, Městský
úřad Dobruška, odbor rozvoje města hájící zájmy na úseku ochrany památkové péče, Městský úřad Dobruška,
odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, který hájí zájmy na úseku ochrany životního
prostředí, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou
hájící zájmy z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ČR – Ministerstvo obrany, sekce
ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, hájící
zájmy na úseku obrany státu, Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje, územní pracoviště
Rychnov nad Kněžnou, hájící zájmy ochrany veřejného zdraví, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti hájící zájmy z hlediska zajištění dopravní
obslužnosti, Krajský úřad královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany
přírody a krajiny hájící zájmy na úseku ochrany životního prostředí.
Speciálnímu stavebnímu úřadu bylo předloženo závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, ze dne 23.05.2016, č.j.: HSHK- 3083-2/2016, stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje
města, ze dne 05.10.2016, č.j.: MUD 4480/2016 OM/PS, závazná stanoviska Městského úřadu Dobruška, odboru
výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne 30.05.2016, č. j.: MUD 2243/2016
OŽVP/VS, ze dne 13.10.2016, č. j.: MUD 4485/2016 OŽVP/RB a ze dne 16.06.2016, č. j.: MUD 2667/2016
OŽVP/TS, stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově
nad Kněžnou, ze dne 03.06.2016, č.j.: KRPH-20-132/ČJ-2016-050706, závazné stanovisko ČR – Ministerstvo
obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury, ze dne 09.03.2016, č.j.: 49983/2016-8201-OÚZ-PCE, závazné stanovisko Krajské hygienické
stanici Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, ze dne 09.06.2016, č.j.. KHSHK
17251/2016/HOK.RK/Li, vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, odd. dopravní obslužnosti, ze dne 13.06.2016, č.j.: KUKHK-21009/DS/2016, stanovisko
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody a
krajiny, ze dne 16.05.2016, č.j.. KUKHK-17101/ZP/2016, závazné stanovisko Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody a krajiny, ze dne
31.05.2016, č.j.: KUKHK-19481/ZP/2016, Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, úřad územního
plánování, ze dne 12.03.2015, č.j.: MUD 1178/2015 OM/JT.
Závazná stanoviska a další opatření těchto dotčených orgánů státní správy byla kladná, tedy souhlasná s
navrhovaným provedením stavby a byla vázána na splnění konkrétních podmínek. Podmínky dotčených orgánů
Č.j: PDMUD 25951/2016
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státní správy obsažené v předložených stanoviscích byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Dále bylo doloženo k žádosti rozhodnutí Obecního úřadu v Dobřanech jako orgánu ochrany přírody, ze dne
29.08.2016, č.j.: 154/2016 - povolení kácení 3 ks dřevin.
Při posuzování vlivu stavby na životní prostředí vycházel speciální stavební úřad ze závazného stanoviska
Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ze dne
30.05.2016, č. j.: MUD 2243/2016 OŽVP/VS.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby jako obecný stavební úřad příslušný dle ust. § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona, vydal podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona vyjádření, ze dne 13.05.2016 pod č.j.:
PDMUD 11478/2016, spisová značka: MUD 2220/2016 OVŽP/BT-2, že navržený záměr je v souladu se záměry
územního plánování v obci Dobřany.
Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla speciálnímu stavebnímu úřadu
předložena vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí od těchto společností a organizací: Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, ze dne 22.02.2016,
č.j.: 541258/16 a ze dne 19.05.2016, č.j.: POS Li-391/16, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly, IČ: 24729035, ze dne 25.05.2016, zn.: 1085359192 (vyjádření k PD a souhlas och. pásmo), dále
ze dne 27.07.2016, zn.: 0100607600, Obec Dobřany, ze dne 08.03.2016, č.j.: DS-035/2016, dále ze dne
13.06.2016, č.j.: DS-081/2016, Obec Kounov, ze dne 22.02.2016, č.j.: 29/16.
Speciální stavební úřad opatřením, ze dne 10.10.2016, č.j.: PDMUD 23022/2016 oznámil zahájení stavebního
řízení veřejnou vyhláškou, protože posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem
účastníků řízení dle ust. § 144 odst. 1 správního řádu, což odůvodňuje oznámení o zahájení řízení formou
veřejné vyhlášky (ust. § 115 odst. 5 stavebního zákona) a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k
jejímu provádění, upustil podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a
určil lhůtu pro uplatnění námitek a případných důkazů účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených
orgánů do 04.11.2016. V této lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení ani nesouhlasná stanoviska
dotčených orgánů státní správy.
Speciální stavební úřad opatřením, ze dne 10.10.2016, č.j.: PDMUD 23022/2016 také oznámil účastníkům řízení
dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci stavby a určil
lhůtu 5 dnů ode dne 04.11.2016 (námitky) ve které se účastníci řízení mohli seznámit s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí.
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad v průběhu stavebního
řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona.
Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a projektovou dokumentaci stavby. Zjistil, 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 ust. § 156 stavebního zákona, zejména zákona č. 22/1997 Sb. o
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Dále zjistil, 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, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních
komunikacích, 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, zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů atd.
Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení
stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti stavebníka, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové podáním u Městského úřadu
Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí. První den lhůty je následující po dni oznámení. 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. Ve smyslu ust. § 82 správního řádu odvoláním
Č.j: PDMUD 25951/2016
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lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Účastníci řízení
- podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- podle ust. § 109 písm. a-b) stavebního zákona
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:
27502988
- podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
- podle ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:
Tereza Mičková, nar. 12.04.1965, trvale bytem 518 01 Dobřany 47
Marie Štěpánová, nar. 29.09.1932, trvale bytem 518 01 Bohdašín 9
Milan Kárník, nar. 22.04.1961, trvale bytem 517 84 Ohnišov 135
Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 70890005
Obec Kounov, 517 92 Kounov 51, IČ: 274992
Obec Dobřany, 518 01 Dobřany 90, IČ: 274887
Obec Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška, IČ: 00274763
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
(Správa toků - oblast POVODÍ LABE)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – zastupuje společnost RWE
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311
- účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: p.č. 2274/1, 2414/1 v katastrálním území
Deštné v Orlických horách, p.č. st. 72, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 175, st. 210/1, 521/3, 522/2, 572/2, 733/2, 738,
742, 743/1, 743/2, 743/4, 745, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748, 750, 751/1, 754/1, 754/2, 756, 758, 759, 760,
762/1, 763, 764, 767/2, 785/5, 785/6, 786/6, 786/7, 792/2, 794, 796/1, 797/4, 797/5, 798, 807, 808, 809, 812,
813/1, 813/2, 813/3, 816/2, 816/7, 816/8, 816/9, 816/10, 816/11, 816/12, 816/14, 816/18, 816/19, 820/1, 820/2,
820/4, 820/6, 829/1, 829/2, 830, 832, 834/1, 834/2, 838/1, 838/5, 849/1, 849/2, 849/4, 849/5, 851/1, 851/4,
851/5, 853/2, 855/1, 855/3, 855/4, 861/1, 861/6, 862/1, 865, 1278/1, 1278/2, 1279/1, 1279/3, 1279/6, 1279/8,
1279/9, 1285, 1299/3, 1299/5, 1301/3, 1303, 1304, 1305, 1306/5, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1310 v katastrálním
území Nedvězí u Dobrušky, p.č. st. 2, st. 3, st. 9/2, st. 11, st. 12, st. 29/1, st. 30, st. 36/1, st. 49/2, st. 180, st. 197,
st. 207, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/8, 16/11, 16/16, 18/1, 18/3, 19/1, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 25/2, 25/5, 25/6, 26/1,
29/1, 78/1, 78/2, 80/1, 80/3, 82/2, 87/2, 89, 90, 94/1, 95, 96/1, 96/2, 98/2, 98/3, 99/2, 100, 101, 103/1, 103/2,
107, 207/1207/2, 211/1, 211/2, 223/1, 223/2, 223/3, 232/1, 232/4, 233/1, 233/4,234/1, 234/2, 234/4, 239/1,
256/6, 256/9, 256/21, 267/9, 267/13, 275/2, 275/7, 275/8, 275/10, 275/12, 275/16, 275/17, 275/20, 275/23,
275/24, 275/27, 275/29, 275/30, 277/1, 277/5, 337/9, 457/1, 457/6, 514/1, 514/2, 518/1, 518/2, 520/1, 1231/1,
1231/5, 1231/6, 1231/9, 1231/11, 1231/17, 1236, 1237/1, 1237/3, 1241/1, 1241/3, 1244/1, 1244/4, 1245/3,
1245/4, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1250/1, 1251/1, 1251/2, 1276/1, 1353/3, 1353/5 v katastrálním území Dobřany
v Orlických horách, p.č. 1069/3, 1037/3, 1069/2, 754/2, 1070, 758, 1037/2, 105, 756/3, 695/1, 695/3, 756/1v
katastrálním území Sněžné, p.č. 3109 v katastrálním území Šediviny (příp. další dotčené pozemky)
Příloha pro stavebníka:
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek Stavba povolena (budou zaslány po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí).
(otisk úředního razítka)
Lenka Lánská
referentka
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Za tento úkon byl vyměřen správní poplatek dle položky č. 18 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 000,- Kč (Výzva k zaplacení správního poplatku, ze dne
10.10.2016, č.j.: PDMUD 23037/2016, var.symbol: 1361455416).
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Obecního úřadu Deštné v
Orlických horách, Dobřany, Kounov, Sněžné po dobu 15-ti dnů. Právní účinky má výhradně doručení
veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dobruška.
Datum vyvěšení:…………………………….

Datum sejmutí:………………………………….

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto stavební povolení bylo zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.
………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:
Razítko:

…………………………………………………...
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:
Razítko:

O b drž í:
Doporučeně do vlastních rukou na doručenku se doručí účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu a v ust. § 109 písm. a) - b) stavebního zákona:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, kterého na základě plné
moci zastupuje společnost SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ:
27502988
Veřejnou vyhláškou se doručí dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst.
2 správního řádu a v ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:
Tereza Mičková, nar. 12.04.1965, trvale bytem 518 01 Dobřany 47
Marie Štěpánová, nar. 29.09.1932, trvale bytem 518 01 Bohdašín 9
Milan Kárník, nar. 22.04.1961, trvale bytem 517 84 Ohnišov 135
Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 70890005
Obec Kounov, 517 92 Kounov 51, IČ: 274992
Obec Dobřany, 518 01 Dobřany 90, IČ: 274887
Obec Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška, IČ: 00274763
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
(Správa toků - oblast POVODÍ LABE)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
RWE GasNet, s.r.o., Kvíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 – zastupuje společnost RWE
Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311
Veřejnou vyhláškou se doručí dle ust. § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst.
2 správního řádu a v ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:
p.č. 2274/1, 2414/1 v katastrálním území Deštné v Orlických horách, p.č. st. 72, st. 73, st. 74, st. 75/1, st. 175, st.
210/1, 521/3, 522/2, 572/2, 733/2, 738, 742, 743/1, 743/2, 743/4, 745, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748, 750,
751/1, 754/1, 754/2, 756, 758, 759, 760, 762/1, 763, 764, 767/2, 785/5, 785/6, 786/6, 786/7, 792/2, 794, 796/1,
797/4, 797/5, 798, 807, 808, 809, 812, 813/1, 813/2, 813/3, 816/2, 816/7, 816/8, 816/9, 816/10, 816/11, 816/12,
816/14, 816/18, 816/19, 820/1, 820/2, 820/4, 820/6, 829/1, 829/2, 830, 832, 834/1, 834/2, 838/1, 838/5, 849/1,
849/2, 849/4, 849/5, 851/1, 851/4, 851/5, 853/2, 855/1, 855/3, 855/4, 861/1, 861/6, 862/1, 865, 1278/1, 1278/2,
1279/1, 1279/3, 1279/6, 1279/8, 1279/9, 1285, 1299/3, 1299/5, 1301/3, 1303, 1304, 1305, 1306/5, 1308/1,
1308/2, 1308/3, 1310 v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, p.č. st. 2, st. 3, st. 9/2, st. 11, st. 12, st. 29/1, st.
30, st. 36/1, st. 49/2, st. 180, st. 197, st. 207, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/8, 16/11, 16/16, 18/1, 18/3, 19/1, 21/1,
21/2, 21/3, 22, 25/2, 25/5, 25/6, 26/1, 29/1, 78/1, 78/2, 80/1, 80/3, 82/2, 87/2, 89, 90, 94/1, 95, 96/1, 96/2, 98/2,
98/3, 99/2, 100, 101, 103/1, 103/2, 107, 207/1207/2, 211/1, 211/2, 223/1, 223/2, 223/3, 232/1, 232/4, 233/1,
233/4,234/1, 234/2, 234/4, 239/1, 256/6, 256/9, 256/21, 267/9, 267/13, 275/2, 275/7, 275/8, 275/10, 275/12,
275/16, 275/17, 275/20, 275/23, 275/24, 275/27, 275/29, 275/30, 277/1, 277/5, 337/9, 457/1, 457/6, 514/1,
514/2, 518/1, 518/2, 520/1, 1231/1, 1231/5, 1231/6, 1231/9, 1231/11, 1231/17, 1236, 1237/1, 1237/3, 1241/1,
Č.j: PDMUD 25951/2016
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1241/3, 1244/1, 1244/4, 1245/3, 1245/4, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1250/1, 1251/1, 1251/2, 1276/1, 1353/3,
1353/5 v katastrálním území Dobřany v Orlických horách, p.č. 1069/3, 1037/3, 1069/2, 754/2, 1070, 758,
1037/2, 105, 756/3, 695/1, 695/3, 756/1v katastrálním území Sněžné, p.č. 3109 v katastrálním území Šediviny
(příp. další dotčené pozemky)
Doporučeně na doručenku obdrží dotčené orgány:
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, památková péče, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. F. L. Věka 11,
518 01 Dobruška
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Na Spravedlnosti 2010, 516
01 Rychnov nad Kněžnou
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská
1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ČR – ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Jiráskova
1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody a krajiny
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti
Na vědomí:
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 70947996
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Dobruška
Obecní úřad Deštné v Orlických horách
Obecní úřad Dobřany
Obecní úřad Kounov
Obecní úřad Sněžné
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