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Výroková část: 

Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 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") a v návaznosti podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) ve stavebním řízení 
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17. 3. 2014 
podal 

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, 
zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04  
Hradec Králové 4 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

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

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

 „Rekonstrukce silnice III/28435 Šárovcova Lhota – Hamerský mlýn“ 

(dále jen "stavba") na pozemkové parc. č. 120/1, 161/1 a 190 v katastrálním území Černín u Lukavce a 
dále na pozemkové parc. č. 914/2 a 924/1 v katastrálním území Šárovcova Lhota. 

Stavba obsahuje: 

Stavební úprava zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající komunikace III/28435, 
včetně rekonstrukce kolmých a podélných propustků a vybudování nového kolmého propustku a 3 
nových podélných propustků. Současně bude v km 0,000 – 0,265 zrekonstruována silniční kanalizace 
zajišťující odvodnění komunikace. 

Druh a účel stavby: 

Pozemní komunikace – silnice III. třídy určená k vzájemnému spojení obcí. 

Členění stavby na objekty: 

SO 101 - Dočasné dopravní opatření 
SO 102 – Silnice III/28435 
SO 301 – Silniční kanalizace 
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I. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracovala projekční kancelář MDS Projekt s. r. o., Vysoké Mýto, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby Ing. Jan Machek, ČKAIT – 1005802;  případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem vybraným na základě výběrového 
řízení, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím a který je 
povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, 
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavebník je v souladu s ustanovením § 
18c odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, povinen oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro 
kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka. 

3. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2016. 

4. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby. 

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

6. Stavbyvedoucí v souladu s § 153 odst. 1 stavebního zákona zajistí s dostatečným časovým předstihem 
před zahájením zemních prací na stavbě vytyčení a ochranu veškerých podzemních sítí a zařízení v 
prostoru staveniště. 

7. Stavebník (zhotovitel) v maximální možné míře zabezpečí stavbu proti úniku prachu, zejména na 
sousední pozemky a stavby. 

8. Hluk a vibrace při provádění stavebních prací nesmí překročit limitní hodnoty dané nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

9. V průběhu provádění stavebních prací musí být, po předcházející dohodě s vlastníky dotčených 
nemovitostí, zajištěn přístup na přilehlé pozemky a stavby. 

10. Případné škody na majetku patřícím jiným majitelům než investorovi nebo zhotoviteli stavby budou  
ihned po jejich vzniku sepsány s investorem stavby a investor stavby zajistí uvedení pozemků, objektů 
a porostů do původního stavu nebo bude uhrazena způsobená škoda. 

11. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 
právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou 
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti 
stavebního povolení. 

12. Při realizaci stavby budou respektovány požadavky vlastníků (správců) sítí technické infrastruktury a 
dalších účastníků, uvedené v písemných stanoviscích v dokladové části projektové dokumentace: 

a) Dle stanoviska společností ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „ČEZ“) zn. 0100233566 ze dne 10. 1. 
2014:  

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení 
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou 
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 
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V ochranném pásmu podzemního vedení ¡e podle 546 odst. (8) a (10) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a 
(11) Zákona č. 458/2000 Sb. 

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelné 
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 
dokumentace. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a 
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, 
ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 
minimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle 
ČSN ISO 3864. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud 
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční 
soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 
Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je 
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného 
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu 
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení 
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na 
základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle § 14 téhož zákona. 
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Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 

ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry, 

iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 
1994). 

Poznámka: 
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech 
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 
ed. 2. 

V ochranném pásmu nadzemního vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a 
(11) Zákona č. 458/2000 Sb. 

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 
metry (dle ČSN EN 50110-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich 
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných 
bodů - sloupů nebo stožárů. 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s 
elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování 
živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení. 

 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno 
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 



Č.j. MUHC-SU/8595/2014/TO str. 5 

 
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic 
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z 
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu 
stanice ve všech směrech, 

b) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 

c) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3.   provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4.  provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat 
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) 
Zákona č. 458/2000 Sb. 

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za 
následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně 
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo 
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního 
vedení) 

2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí 

3.  umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod. 

4.  zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el.stanice. 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 

 

b) Dle vyjádření společností Telefónica Czech Republic, a. s.  (dále jen „Telefónica“) č.j. 502922/14  ze 
dne 7. 1. 2014:  

- na základě určení a vyznačení zájmového území vydává Telefónica o síti elektronických 
komunikací následující vyjádření: dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále je 
„SEK“) společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno 
rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové 
mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). 

- vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod 
vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti, 

- vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu 
zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním 
povinnosti stavebníka dle bodu tohoto vyjádření to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve, 

- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že 
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do 
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Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace 
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost 
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v 
pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného 
ochranou sítě - Jiří Bůta, tel.: 602 485 857, e-mail: jiri.buta@telefonica.com (dále jen POS). 

- přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica, stavebník, který vyvolal překládku SEK 
je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení, 

- pro účely přeložení SEK dle bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 
Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK, 

- bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 
Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření, 

- společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území 
poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK, 

- žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k 
účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data 
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica, 

v případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních 
předpisů, zejména předpisů práva autorského. 

Obecná ustanovení 
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba (dále jen „stavebník“) je povinen při provádění 

jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 
(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit 
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví 
společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační 
sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo 
podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. 

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu 
k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví 
a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního 
vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen „PVSEK“) nesmí používat 
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou 
porušením jeho povinnosti. 

- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze 
toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

- Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro 
jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve 
správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení 

bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly 
činnosti provádět. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i 
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. 



Č.j. MUHC-SU/8595/2014/TO str. 7 

 
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, 

povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 
prověšení, poškození a odcizení. 

- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 
nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu 
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 
souhlas k pokračování v pracích. 

- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení 
SEK (dále jen „NVSEK“) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení 
jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, 
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést 
až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor 
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět 
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti 
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace 
pod trasou NVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v 
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve 
všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti 
Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických 
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva 
představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň 
o hraně cca 1 m. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně 
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti 
Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. 

Práce v objektech a odstraňování objektů 
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v 

budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat 
POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK. 

- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo 
jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
- Pokud by činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního 

orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné 
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 
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- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 

správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace 
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést 
výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, 
zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v 
předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při 
projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 

- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných 
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního 
řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné 
pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma 
podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m 
kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 

- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 
Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci 
povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, nejpozději však 
před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být 
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných 
technologií. 

Křížení a souběh SEK 
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 

technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat 
PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem 
minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 
vnikání nečistot. 

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické 
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce 
menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit 
povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně 
kontaktovat POS. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 
zabetonováním). 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

• v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny 
v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s 
POS projednat zakreslení v příčných řezech 

• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m 

• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury 
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 

kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou 
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně 
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• projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by 

mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, 
• projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtu a protlaku ve vzdálenosti bližší 

než 1,5m od kabelovodu. 

c) Dle závazného stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a 
krajiny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen „správní orgán“) zn. 24930/ZP/ 2014 
– Ns, ze dne 28. 1. 2014: 

Správní orgán souhlasí s prováděním vymezených činností v ochranném pásmu zvláště chráněného 
území, přírodní památky Lukavecký potok, tj. se stavební činností, terénními a vodohospodářskými 
úpravami dle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, v souvislosti s realizací záměru „III/28435 Šárovcova Lhota – Hamerský Mlýn“ za těchto 
podmínek:  

- Plánované práce budou prováděny v rozsahu Projektové dokumentace stupně DSP + PDPS 
„III/28435 Šárovcova Lhota - Hamerský Mlýn" a souvisejících mapových příloh zpracovaných v 
02/2014 pod číslem zakázky 0876-13-4. Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po 
dokončení uvedeny do původního stavu. 

- Celá akce bude provedena v jedné stavební sezóně. 
- Plánované práce budou prováděny tak, že nedojde k žádným zásahům do vlastního zvláště 

chráněného území, přírodní památky Lukavecký potok, tj. do koryta vodního toku Lukaveckého 
potoka. 

- Nedojde ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a maziv.  
- Likvidace odpadů a nepoužitelné materiály nevhodné k zásypu rýhy budou odvezeny na trvalou 

skládku. 
- Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace záměru v ochranném pásmu přírodní památky 

Lukavecký potok budou neprodleně odstraněny. 

 

d) Dle vyjádření – stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „III/28435 ŠÁROVCOVA Lhota – Hamerský 
Mlýn“, č.j. POS 43/14, ze dne 28. 1. 2014: 

1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí 
platného vyjádření o existenci SEK. 

2. V místě křížení komunikace s trasou SEK musí být SEK uložena do chráničky s přesahem na 
každou stranu 0,5 m. 

3. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního 
vedení) musí být ověřeno příčnými sondami za použití vhodného nářadí hloubkové uložení SEK 
(např. při čištění silničního příkopu). 

4. Součástí vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu musí být kladný zápis o kontrole 
před záhozem odkryté SEK. 

5. Zápis na vyzvání zajistí vlastník SEK. 

e) Dle souhrnného vyjádření Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí (dále jen 
„správníorgán“), č.j. MuJc/2014/2604/ZP/Pol, ze dne 3. 2. 2014: 

- Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: 

• Při práci v krajnici je třeba dodržet ochranu stávajících dřevin – jejich nadzemních a kořenových 
částí. 

- Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: 

• Investor stavby před zahájením prací (před 01/2014) zašle MěÚ Jičín, odboru životního prostředí 
(úsek nakládání s odpady) informaci o vybraném dodavateli stavebních prací (název firmy, IČ, 
jméno stavbyvedoucího a tel. kontakt 

• Vedená průběžná evidence o produkci a nakládání s odpady (viz bod 13.5.2.3) bude předložena 
MěÚ Jičín, odboru životního prostředí v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby (nebo před 
závěrečnou kontrolní prohlídkou na MěÚ Jičín), včetně doložení dokladů o předání odpadů 
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oprávněné osobě dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (pozn. Pokud budou doloženy fotokopie 
dokladů, musí být zcela čitelné a opatřené podpisem zodpovědné osoby, včetně uvedení 
poznámky o uložení originálních dokladů). Dále bude nahlíženo do stavebního deníku (záznamy 
o nakládání s odpady, záznamy o provedeném vzorkování odpadů nebo materiálů určených 
k recyklaci nebo předání aj.) 

• MěÚ Jičín, odbor životního prostředí požaduje v rámci kontrolní prohlídky předložit protokoly o 
odběru vzorků a o provedení analýz akreditovanou laboratoří 

- Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

• Při výstavbě a následně stavbou nesmí dojít k zhoršení odtokových poměrů daného území. 

• Projektovou dokumentaci musí ověřit autorizovaný inženýr pro vodní stavby 
(propustky,odvodnění komunikace,…). 

• Vodoprávnímu úřadu bude oznámen termín zahájení a ukončení prací. 

f) Dle vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, 
dopravní inspektorát, č.j. KRPH – 14725/ČJ – 2014- 050406, ze dne 11. 2. 2014: 

1. Na základě posouzení předložené žádosti souhlasíme s realizací úplné uzavírky části silnice 
III/28435 v úseku Šárovcova Lhota - Hamerský Mlýn z důvodu provádění opravy živičných krytů 
vozovky. Dopravní značení pro uzavírku a objízdné trasy bude provedeno podle projektu, který je v 
příloze tohoto vyjádření. 

2.  Dopravní značení požadujeme užít a umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění, s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, v souladu s TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích" - II. vydání a ČSN 018020. Dle této ČSN je nutno použít retroreflexní značky. 

g) Dle závazného stanoviska Městského úřadu Hořice, odbor životního prostředí, č.j. MUHC-
ŽP/1277/2014/JK, ze dne 11. 2. 2014: 

S odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících 
předpisů. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 zastoupený SÚS 
Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4. 

 

Odůvodnění: 

Dne 17. 3. 2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na provedení stavebních úprav a 
obnovení odvodnění stávající komunikace III/28435 v úseku téměř od konce východní části obce 
Šárovcova Lhota po křižovatku s komunikací II/501 u Hamerského Mlýna. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno stavební řízení. 

Přezkoumáním podání podle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
zjistil Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako speciální stavební úřad pro stavby na pozemních 
komunikacích, že je věcně příslušným správním orgánem k vedení stavebního řízení, a to na základě 
ustanovení § 13 odst. 1 písmeno c) stavebního zákona, v návaznosti na zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších 
předpisů a dále na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, neboť stavební úřad 
Městského úřadu Hořice je speciálním stavebním úřadem pro stavby na pozemních komunikacích. 

Místní příslušnost podle § 11 správního řádu byla určena usnesením odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 1732. 2/DS/14/TI, ze dne 28. 2. 2014, kterým 
bylo stanoveno, že řízení povede a stavební povolení pro stavbu „rekonstrukce a zesílení silnice III/28435 
Šárovcova Lhota – Hamerský Mlýn“ vydá speciální stavební úřad při stavebním úřadu Městského úřadu 
Hořice.  
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V rámci vymezení okruhu účastníků řízení stavební úřad především zkoumal dopad provádění a užívání 
stavby na bezprostřední okolí. Do okruhu účastníků stavebního řízení zahrnul stavební úřad podle § 109 
písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatele (Královéhradecký kraj, 
zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje a.s.), který je zároveň vlastníkem veškerých pozemků 
dotčených stavbou, dále podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 písm. e) vlastníky sousedních 
pozemků nebo staveb, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno, 
identifikované v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků (parc. 
č.118/2, 178/1, 146, 910, 28/1, 924/2, 914/2, 190, 191, 69, 189 a 204/4 dle evidence katastru nemovitostí 
a dále pozemky parc. č. 118, 146, 147, 149/1, 149/3, 149/2, 911, 171, 175, 177, 912, 178, 180/2, 913, 
196, 188/1, 195/2, 188, 187/1, 204/2, 205, 321, 311, 933, 307, 308, 296, 932, 294, 299, 287, 931, 284, 
281, 280, 186/2, 195/1, 204/1 a 213 dle evidence pozemkového katastru, to vše v katastrálním území 
Šárovcova Lhota, dále pozemky parc. č. 190, 120/1,161/1 a 120/3  dle evidence katastru nemovitostí a 
pozemky 117/2, 118/3, 119, 117/1, 116/1 a 118/2 dle evidence pozemkového katastru, to vše 
v katastrálním území Černín u Lukavce a dále vlastníky podzemních sítí technické i dopravní 
infrastruktury, které se nacházejí v zájmovém prostoru stavby rekonstrukce komunikace (Telefónica 
Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a Obec Šárovcova Lhota). Stavební úřad dospěl k závěru, že 
vzhledem k rozsahu a způsobu využití stavby nemohou být provedením ani užíváním stavby přímo 
dotčena vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem.   

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost podle § 37 správního řádu a § 110 stavebního zákona ve vazbě 
na ustanovení § 18b a přílohu č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zda žádost obsahuje 
obecné náležitosti, základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích a stavbách, 
zda jsou k žádosti připojeny všechny požadované doklady, projektová dokumentace, plán kontrolních 
prohlídek, závazná stanoviska dotčených orgánů. Žádost byla podána na předepsaném formuláři, 
obsahovala všechny nezbytné údaje a byla podepsána oprávněnou osobou.  

Stavebník k žádosti o stavební povolení přiložil stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury (RWE Distribuční služby, s. r. o., NET4GAS, s.r.o., Praha, ČEPS, a.s. Praha, Telefónica 
Czech Republic, a. s., České Radiokomunikace, a.s., Praha, UPC Česká republika, s.r.o., ČEZ Distribuce, 
a. s., ČEZ ICT Services, a.s., Obec Šárovcova Lhota, Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková 
organizace, Hradec Králové), smlouvy o právu provést stavbu podepsané vlastníky nemovitostí dotčených 
stavbou.  
K žádosti dále byla v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 písm. d) stavebního zákona přiložena závazná 
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: 
- závazné stanovisko Česká republika – Ministerstvo obrany, Odbor územní správy majetku Pardubice, 

ze dne 17. ledna 2014 (v řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě) 
- závazné stanovisko Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 

oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 28. 1. 2014 (podmínky zapracovány do výrokové části 
rozhodnutí)  

- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Hradec Králové, ze dne 29. 
ledna 2014 (bez podmínek) 

- souhrnné vyjádření Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, ze dne 3. 2. 2014 (podmínky 
zapracovány do výroku rozhodnutí)  

- souhlasné závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, 
ze dne 7. února 2014 (bez podmínek) 

- závazné stanovisko Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, ze dne 11. 2. 2014 (podmínky 
zapracovány do výrokové části) 

- vyjádření Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní 
inspektorát, ze dne 11. února 2014 (podmínky byly zapracovány do výroku rozhodnutí)  

Dále v souladu s ustanovením § 15 stavebního zákona byl k žádosti přiložen souhlas obecného stavebního 
úřadu (Městský úřad Lázně Bělohrad - stavební úřad, Městský úřad Hořice - stavební úřad). Připomínky a 
požadavky účastníků řízení a podmínky dotčených orgánů stavební úřad zkoordinoval a zapracoval do 
výrokového části rozhodnutí. 

Stavební úřad v souladu s § 111 odst. 1 písmeno d) stavebního zákona ověřil, že předložené podklady 
vyhovují požadavkům, uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad spolu s dotčenými orgány rovněž 
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ověřoval podle § 111 odst. 2 stavebního zákona účinky budoucího užívání stavby. Nebyly zjištěny takové 
účinky budoucího užívání stavby, které by bránily vydání stavebního povolení. 

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby. 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu a § 115 odst. 5 stavebního zákona svým 
opatřením č. j. MUHC-SU/7318/2014/TO, ze dne 16. 5. 2014 veřejnou vyhláškou oznámil dotčeným 
orgánům a účastníkům řízení zahájení stavebního řízení s možností uplatnit závazná stanoviska, námitky 
popř. důkazy v termínu do 16. 6. 2014. Zároveň stavební úřad oznámil, že k uvedenému dni budou 
shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu, mohou účastníci vyjádřit, popřípadě navrhnout jejich doplnění. K tomu stanovil lhůtu do 
23. 6. 2014. V daném termínu stavební úřad neobdržel žádné námitky ani stanoviska a nebyly uplatněny 
žádné návrhy na doplnění podkladů řízení. 

Stavební úřad přezkoumáním žádosti, včetně jeho příloh, tj. projektové dokumentace, vyjádření 
účastníků a stanovisek dotčených orgánů dospěl k závěru, že předložená žádost není v rozporu 
s veřejnými zájmy. Provedením stavby při dodržení podmínek obsažených ve výrokové části 
rozhodnutí nedojde k ohrožení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. V průběhu 
provedeného řízení stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technické 
infrastruktury. Zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v 
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl tak, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního 
orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí.  
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Vaňkátová v. r. 
vedoucí stavebního úřadu 

 
 
 

  
 
 
Za správnost vyhotovení: Wiesnerová Hana 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a 
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení 
(zveřejnění). 
Toto rozhodnutí bude rovněž vyvěšeno na úřední dece obce Šárovcova Lhota a Lukavec. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………                                     Sejmuto dne: ………………………. 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………….. 
 
 
………………………………………………. 

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 4. 6. 2014. 
 
Obdrží: 
Datovou schránkou: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3 

 
Doporučeně/datovou schránkou: 

Dotčené orgány: 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, IDDS: gcgbp3q 
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí,  IDDS: ztmbqug 
Městský úřad Jičín, odbor dopravy, IDDS: ztmbqug 
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice 
Městský úřad Hořice, odbor dopravy, náměstí jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e 
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát,  
IDDS: urnai6d 
Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk 

K vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice 
Obecní úřad Šárovcova Lhota, IDDS: danbzke 
Obecní úřad Lukavec u Hořic, IDDS: gj9a9de 
 
Veřejnou vyhláškou: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu 
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