Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Č.j.:MUDK-ODP/36930-2018/hlp5827-2018/hlp
Oprávněná úřední osoba: Ing. Petra Holzhauserová, DiS.
Tel.: 499 318 102
E-mail: holzhauserova.petra@mudk.cz

Dvůr Králové nad Labem, dne 26.3.2018

Účastníci stavebního řízení:
Stavebník - účastník řízení v souladu s § 109 odst.1 písm. a) stavebního zákona:
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov
Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
zastoupen:
Správou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice,
500 04 Hradec Králové 4,
Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č.p. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marian Pácalt, 04.05.1977, Havlíčkova č.p. 1663, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Účastník dle § 109 písm. d) stavebního zákona: vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohouli být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
Účastník dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu
pozemku nebo stavby na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním
stavby přímo dotčeno (účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou v souladu s
ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):
pozemkové parcely číslo: 1736, 18445, 1853, 1855, 1854, 1856, 1851, 1858, 1859, 1860,1861, 1862,
1869, 1868, 1872, 1871, 1873, 1874, 1875, 1970, 1876, 1964, 1962, 193, 1949, 1946, 1948/1, 905/1,
171/1, 1125/10, 1125/3, 1194/1 v katastrálním území Vilantice, stavební parcely číslo: 64, 67/1, 67/2, 63
v katastrálním území Vilantice. Pozemkové parcely číslo: 1156, 1251, 184 v katastrálním území Velký
Vřešťov.

ROZHODNUTÍ
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Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební
úřad příslušný dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost
ze dne 31.01.2018, kterou podal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Trutnov, Horská 5,
541 01 Trutnov dále jen ("stavebník") o vydání stavebního povolení na stavbu:
Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice
na pozemku: pozemkové parcely číslo 1736, 1845, 1862, 1870, 1970 v katastrálním území Vilantice a na
základě řízení podle § 115 stavebního zákona vydává
stavební povolení
na shora uvedenou stavbu.
Stavba obsahuje:
Jedná se o stavbu polní cesty, která má zajistit obslužnost pozemků z obce Vilantice pro zemědělskou
techniku. Polní cesta je navržena kategorie P 4,5/30, celková délka 937 m, šířka 3,5 + 2x 0,5 m krajnice.
Kryt je navržen z asfaltobetonu, dopravní zatížení IV, odvodnění pláně – sklon 3%, voda bude odvedena
drenáží a odvodňovacím příkopem. Celkem je navrženo 6 sjezdů a dvě výhybny.
Druh a účel stavby: stavba pro dopravu

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Tomáš Hrdonka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
CKAIT 0701282, zakázka číslo 03030/2017, datum 09.2017, a která je přílohou tohoto rozhodnutí;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Projektant odpovídá v souladu s § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost a úplnost a
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického
zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
3. Při provádění stavby budou dodrženy příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, obecné požadavky na výstavbu, vyhláška 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy příslušné normové hodnoty.
4. Budou dodrženy technické podmínky požadované pro vzájemné připojení pozemních komunikací,
připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedené
v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Odpady ze stavby musí být zejména řádně
tříděny a odstraněny v zařízení k tomuto účelu určeném. K využití nebo k odstranění odpadů může být
smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o odpadech.)
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6. Při provádění stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve
znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky.
7. Stavebník 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, popřípadě oprávněné
organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu.
K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách
archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně
oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
8. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník
ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.
9. Budou dodrženy podmínky obsažené v koordinovaném stanovisku, které vydal odbor životního
prostředí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem dne 18.09.2017, pod č.j. MUDK-OŽP/730062017/nyp22920-2017, zejména:
Ochrana přírody a krajiny
9.1 Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodných látek do předmětného vodního toku
Vilantický potok.
9.2 Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů v předmětném vodním toku – Vilantický
potok.
9.3 Realizací prací nesmí dojít k poškození břehových porostů vodního toku.
9.4 Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před
poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.
Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů je nutné, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení
výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je
potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před
účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.
Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině. Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Lesní hospodářství
9.5 Při provádění stavebních prací ani následně nesmí na výše uvedeném lesním pozemku docházet
ke kácení či poškozování stromů, ani jejich kořenových systémů.
9.6 Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán na předmětný lesní pozemek.
9.7 Pokud bude prováděn ruční výkop probíhat do 2,5 m v blízkosti stromů rostoucích na lesním
pozemku, tak bude prováděn ruční výkop nebo hloubení s použitím odsávací techniky. Při hloubení
výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak
je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a
před účinky mrazu.
10. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Správy silnic KHK p.o. ze dne 7.11.2017, zn.
SSKHK/SS/9607/2017, zejména:
10.1. Podmínky opravy sjezdu budou upřesněny nájemní smlouvou uzavřenou s investorem
(zhotovitelem) před zahájením prací. Investor doloží příslušnou žádost, doplněnou přehlednou situací se
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zřetelným rozsahem zábor silničního pozemku a kvalifikovaným odhadem doby výstavby sjezdu. Před
uzavřením smlouvy a úhradou příslušných poplatků je zahájení prací nepřípustné.
10.2. Stávající silniční příkop bude v místě sjezdu zatrubněn dle předložené PD. Těleso sjezdu bude
tvořeno stabilní konstrukcí, dostatečnou pro předpokládané zatížení, opatřenou bezprašnou povrchovou
úpravou. Žádná část konstrukce sjezdu nesmí přesahovat na úroveň vozovky.
10.3. Nedojde ke změně odtokových poměrů povrchových vod uvedené silnice, vyspádováním sjezdu
nebo jinou tech. úpravou, bude zamezeno stékání vody a nečistot z připojovaného pozemku na silnici.
10.4 Výškové napojení sjezdu bude plynule navazovat na krajskou silnici, na vozovce ani krajnici nesmí
vzniknout nerovnost. Při nutnosti výškové úpravy komunikace provede vyrovnání nivelity investor svým
nákladem.
10.5 Případné poškození silnice nebo silničního příslušenství bude okamžitě po zjištění ohlášeno zástupci
a nebude-li při kontrole na místě rozhodnuto jinak neprodleně uvedeno nákladem investora do
bezchybně funkčního stavu.
11. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. ze dne 19.07.2017, č.j. 668686/17, ze dne 10.08.2017, č.j. POS 865/17.
12. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Vodafone Czech Republice ze dne 22.09.2017, zn.
IIG/22/09/2017/TUVIL.
13. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 11.09.2017, zn.
1033/17/KOC/Ro/1.
14. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie,
Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát ze dne 24.11.2017, č.j. KRPH –
107285/Čj-2017-051006, zejména:
- V rámci realizace je nutné splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení
pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na
pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- Navržené dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133
– „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
- Případná vzrostlá zeleň nebo terénní nerovnosti nacházející se v rozhledovém poli sjezdu budou
odstraněny.
- Stavebník podá žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, v místě stavby.
15. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "stavba
povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
16. Stavebník (zhotovitel stavby) zajistí, aby před zahájením provádění stavebních prací, byly vytyčeny
veškeré inženýrské sítě. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech
inženýrských sítí stanovené normovými hodnotami.
17. Vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s projektovou dokumentací, ověřenou stavebním
úřadem, bude před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou. O provedeném vytýčení
vyhotoví oprávněná osoba vytyčovací protokol, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby.
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18. V průběhu stavby je stavebník (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím
okolí, zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění je povinen toto
na vlastní náklady ihned odstranit.
19. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno
stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
20. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními
sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
21. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno),
sídlo (adresu) a doklad o oprávnění dodavatele (zhotovitele) stavby sdělí stavebník nejpozději 7 dní před
zahájením stavby stavebnímu úřadu, který toto rozhodnutí vydal. Zhotovitel určí osobu zabezpečující
odborné vedení realizace stavby.
23. Je povinností stavebníka v dostatečném časovém předstihu (tzn. min. 30 dní) před zahájením prací o
tomto informovat vlastníky (správce) dotčených inž. sítí.
24. Dojde-li v průběhu provádění prací ke škodám na majetku, které nebyly způsobeny jeho špatným
technickým stavem, bude toto neprodleně a na náklady stavebníka odstraněno.
25. Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
26. Po dokončení stavby podá stavebník u Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a
silničního hospodářství žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude
doložena zejména těmito doklady:
 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby;
 Zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou;
 Zápis o uvedení terénu do původního stavu po dokončených zemních pracích s vlastníky stavbou
dotčených pozemků;
 Stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby;
 Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona) - atesty, certifikáty, hutnící zkoušky, prohlášení o shodě apod.
 Doklad o likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby;
 Zápis o odevzdání a převzetí stavby.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky v řízení nebyly uplatněny.
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Odůvodnění:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební
úřad příslušný dle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal žádost
o stavební povolení ze dne 31.01.2018, kterou podal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká
č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka
Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov dále jen ("stavebník") o vydání stavebního povolení na stavbu: Polní
cesta C5 v k.ú. Vilantice, na pozemku: pozemkové parcely číslo 1736, 1845, 1862, 1870, 1970
v katastrálním území Vilantice. Stavební úřad opatřením č.j. MUDK-ODP/19018-2018/hlp5827-2018/hlp
ze dne 15.02.2018 oznámil zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou z důvodu velkého počtu účastníků dle § 144
správního řádu. Veřejná vyhláška byla na úřední desce vyvěšena dne 16.02.2018 a sejmuta 06.03.2018,
v okamžiku sejmutí veřejné vyhlášky bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno všem
účastníkům řízení. Současně byli účastníci upozorněni, že další osoby, které nebyly zahrnuty do okruhu
účastníků řízení stavebního řízení, na možnost domáhat se účastenství v tomto řízení. Kdy o této
skutečnosti bude rozhodnuto dle § 28 správního řádu.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, zároveň též
upozornil, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona, přitom stavební
úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem
a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení je v souladu s § 109 odst.1 písm. a)
stavebního zákona stavebník: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01
Trutnov.
Účastník dle § 109 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
zastoupen:
Správou silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO 70947996, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice,
500 04 Hradec Králové 4,
Obec Vilantice, IČO 00580767, Vilantice č.p. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marian Pácalt, 04.05.1977, Havlíčkova č.p. 1663, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Účastník dle § 109 písm. d) stavebního zákona: vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohouli být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
Účastník dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,
může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu
pozemku nebo stavby na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním
stavby přímo dotčeno (účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou v souladu s
ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):
pozemkové parcely číslo: 1736, 18445, 1853, 1855, 1854, 1856, 1851, 1858, 1859, 1860,1861, 1862,
1869, 1868, 1872, 1871, 1873, 1874, 1875, 1970, 1876, 1964, 1962, 193, 1949, 1946, 1948/1, 905/1,
171/1, 1125/10, 1125/3, 1194/1 v katastrálním území Vilantice, stavební parcely číslo: 64, 67/1, 67/2, 63
v katastrálním území Vilantice. Pozemkové parcely číslo: 1156, 1251, 184 v katastrálním území Velký
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Vřešťov. V provedeném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předloženou žádost vč. připojených
podkladů v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a dotčenými
orgány a dospěl k závěru, že:
a) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahazující anebo územním souhlasem, a v případě
stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby a její soulad s územně plánovací dokumentací. Na
předmětnou stavbu byl souhlas podle § 15 stavebního zákona dne 18.09.2017 pod č.j. MUDKVÚP/77970-2017/tro30-2017/tro.
b) Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu. Projektová dokumentace je provedena dle prováděcí vyhlášky č. 146/2008 Sb. přílohy 8, která
upravuje rozsah a obsah projektové dokumentace dopravních staveb pro vydání stavebního povolení.
Projektová dokumentace je zpracována odpovědnou osobou - Ing. Tomáš Hrdonka, ČKAIT 0701282,
datum 09.2017, zakázka č. 3030/17.
c) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání
stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem: Jedná se o stavbu dopravní a související
infrastruktury, která nemá žádné nároky na vybudování dalšího technického vybavení potřebného
k řádnému užívání stavby.
d) Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad vycházel z předložených stanovisek dotčených orgánů, především:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát ze dne 24.11.2017, č.j. KRPH – 107285/Čj-2017-051006.
 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, ze dne 25.09.2017, HSHK5326-2/2017.
 Koordinované závazné stanovisko, ze dne 18.09.2017, pod č.j. MUDK-OŽP/73006-2017/nyp2293202017 vydané Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí.
 Závazné stanovisko ze dne 19.10.2017, pod č.j. MUDK-OŽP/79393-2017/klm26951-2017 vydané
Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí - vodoprávní úřad.
Stavební úřad ověřil, že pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví stavebníka, případně jsou
předloženy souhlasy vlastníků pozemků dle § 110 odst. 2 stavebního zákona. V provedeném stavebním
řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení, z hledisek uvedených v § 110
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby
nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků stavebního řízení. Zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada
koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze
v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci
řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či
připomínky.
Na základě výše uvedeného stavební úřad shledal, že stavba je navržena v souladu s
charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s
požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými technickými
požadavky na pozemní komunikace, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s
požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů. Stavební úřad shledal, že stavbu lze provést, že je zajištěn příjezd ke stavbě a že bude
vybudováno technické vybavení potřebné k řádnému užívání stavby vyžadované zvláštním právním
předpisem. Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k
názoru, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, tudíž dle ustanovení §
122 stavebního zákona je pro užívání stavby požadován kolaudační souhlas. Stavebník bude po
dokončení stavby, popřípadě části stavby schopné samostatného užívání, postupovat v souladu s
ustanovením § 119 a 122 stavebního zákona. Stavební úřad v průběhu řízení a při posuzování všech
předložených dokladů, neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, vyhověl proto žádosti
stavebníka a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení o odvolání:
Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího speciálního
stavebního úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené
v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost výroku 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 (dle
ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu).

„otisk úředního razítka“
Ing. Petra Holzhauserová, DiS.
odborný referent odboru dopravy a
silničního hospodářství

Příloha:
- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.
Vyvěšeno na úřední desce dne ........................ Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce :
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne ........................
Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový
přístup :
Obdrží:
(datová schránka)
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Obec Vilantice, IDDS: y3vbjyn
sídlo: Vilantice č.p. 101, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
(doporučeně do vlastních rukou)
Marian Pácalt, Havlíčkova č.p. 1663, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
dotčené orgány
(datová schránka)
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: urnai6d
sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
(doporučeně)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - koordinátor,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
ostatní veřejnou vyhláškou

