ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
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NAŠE Č.j.:
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TEL.:
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SZ MMHK/215916/2021 ST2/Vap
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Diana Vápeníková
495707873
diana.vapenikova@mmhk.cz

DATUM:

7.3.2022

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1
písm. c) a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.12.2021 podala
Obec Čistěves, IČO 00268691, Čistěves 28, 503 15 Čistěves,
kterou zastupuje Stanislav Stejskal, IČO 15586677, nar. 31.3.1958, K Hvězdárně
1477/23, 500 08 Hradec Králové
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu pod názvem:
chodník a autobusová zastávka podél silnice III 3258 a III/3259 v obci Čistěves a v k.ú.
Čistěves
členěná na stavební objekty
SO 100 Chodník a autobusová zastávka
SO 400 Veřejné osvětlení přechodu a přisvětlení zastávky
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 7/19 (zahrada), parc. č. 8/2 (zahrada), parc. č. 9 (ostatní
plocha), parc. č. 129/2 (ostatní plocha), parc. č. 142/12 (ostatní plocha), parc. č. 300/1 (ostatní
plocha), parc. č. 300/2 (ostatní plocha), parc. č. 301 (ostatní plocha), parc. č. 306/1 (ostatní
plocha), parc. č. 306/2 (ostatní plocha), parc. č. 320 (ostatní plocha), parc. č. 333/1 (ostatní
plocha), parc. č. 333/2 (ostatní plocha), parc. č. 333/3 (ostatní plocha), parc. č. 333/4 (ostatní
plocha), parc. č. 333/5 (ostatní plocha), parc. č. 333/6 (ostatní plocha), parc. č. 333/7 (ostatní
plocha), parc. č. 333/8 (ostatní plocha), parc. č. 333/9 (ostatní plocha), parc. č. 333/10 (ostatní
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plocha), parc. č. 333/11 (ostatní plocha), parc. č. 338/1 (ostatní plocha), parc. č. 338/2 (ostatní
plocha), parc. č. 338/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Čistěves a
II. V souladu s ust. § 169 stavebního zákona povoluje výjimku z ust. bodu 1.0.2. příl. č. 2
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, v platném znění, které se týká:
zúžení chodníku na šířku 0,85 m, délka zúžení cca 2,0 m a zúžení chodníku na šířku 1,15
m v délce cca 2,0 m na pozemku p.č. 333/2 v k.ú. Čistěves a na pozemku p.č. 338/1 v k.ú.
Čistěves – jedná se o jednopruhové vstupy k brance RD (bod 1.0.2. přílohy č. 2 k vyhlášce
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, v platném znění – Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm,
včetně bezpečnostních odstupů.)
Druh a účel stavby:
Veřejná dopravní infrastruktura - chodník pro bezpečný pohyb pěších podél silnice III/3258 a
III/3259 v obci Čistěves a autobusová zastávka.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Pozemky, na nichž se stavba nachází: na pozemku parc. č. 7/19 (zahrada), parc. č. 8/2
(zahrada), parc. č. 9 (ostatní plocha), parc. č. 129/2 (ostatní plocha), parc. č. 142/12 (ostatní
plocha), parc. č. 300/1 (ostatní plocha), parc. č. 300/2 (ostatní plocha), parc. č. 301 (ostatní
plocha), parc. č. 306/1 (ostatní plocha), parc. č. 306/2 (ostatní plocha), parc. č. 320 (ostatní
plocha), parc. č. 333/1 (ostatní plocha), parc. č. 333/2 (ostatní plocha), parc. č. 333/3 (ostatní
plocha), parc. č. 333/4 (ostatní plocha), parc. č. 333/5 (ostatní plocha), parc. č. 333/6 (ostatní
plocha), parc. č. 333/7 (ostatní plocha), parc. č. 333/8 (ostatní plocha), parc. č. 333/9 (ostatní
plocha), parc. č. 333/10 (ostatní plocha), parc. č. 333/11 (ostatní plocha), parc. č. 338/1 (ostatní
plocha), parc. č. 338/2 (ostatní plocha), parc. č. 338/7 (ostatní plocha) v katastrálním území
Čistěves.
Sousední pozemky a stavby na nich: st. p. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 16/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24,
28/1, 28/2, 30/1, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 48/1, 50, 59, 82, parc. č. 1/2, 7/2, 7/5, 7/9, 11/1, 11/2,
13/1, 15/3, 29, 129/1, 129/4, 129/6, 142/4, 142/14, 146/3, 166/13, 166/29, 288/1, 289/1, 289/2,
292/4, 337, 342, 372 v katastrálním území Čistěves, č.p. 19, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 45, č.p. 11,
č.p. 2, č.p. 17, č.p. 14, č.p. 18, č.p. 22, č.p. 26, č.p. 33, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 20,
č.p. 34, č.p. 46, č.p. 49 a č.p. 42 v k.ú. Čistěves.
Popis prostorového řešení stavby:
SITUACE - ÚSEK A
Začátek chodníku je umístěn na západním konci obce (směr Dohalice). Chodník je veden
prvních cca 57 m (nový úsek chodníku) severozápadním směrem, kde místem pro přecházení
křižuje stávající místní komunikaci (vedlejší). Od silnice III/3258 je oddělen pruhem zeleně. Zde
se napojuje ze západní strany stávající chodník. Dále chodník pokračuje cca 233 m
jihovýchodním směrem. Prvních cca 65 m lemuje silnici III/3258 ze severní strany (nový úsek
chodníku) a poté přechází místem pro přecházení na její jižní stranu. Na jižní straně silnice se
nachází stávající chodník v nevyhovujícím technickém stavu, který bude přebudován. Konec
tohoto úseku chodníku je v místě napojení obytné zóny na silnici III/3258. Obytná zóna je
napojena na chodník taktéž místem pro přecházení přes silnici III/3258.
SITUACE - ÚSEK B
Začátek chodníku je pokračováním úseku A jihovýchodním směrem ke křižovatce silnic III/3258
a III/3259. Chodník lemuje silnici III/3258 z jižní strany v celé své délce. Na jižní straně silnice
se nachází stávající chodník v nevyhovujícím technickém stavu, který bude přebudován.
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SITUACE - ÚSEK C
Začátek chodníku je umístěn na jižním konci obce (směr Lípa) a napojuje stávající místní
zástavbu místem pro přecházení přes silnici III/3259 (nový úsek chodníku vč. autobusové
zastávky). Chodník lemuje silnici III/3259 ze západní strany. Chodník je veden severním
směrem v celé své délce. V cca polovině své délky se napojuje na konec úseku chodníku B.
V tomto místě se nachází rozlehlá křižovatka silnic III/3258 a III/3259. Z východní strany se na
stávající silnice napojují celkem 3 stávající místní komunikace. Křížení chodníku se stávajícími
silnicemi MK je řešeno místy pro přecházení a jedním přechodem pro chodce. Přechod pro
chodce je umístěn mezi stávající a nově navrženou autobusovou zastávku. Konec tohoto úseku
je na severním konci obce (směr Máslojedy).
Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, barvy přírodní, v základní šíři 1,50
m. Základní příčný sklon chodníku bude 2,0% ve směru ke komunikaci. Od stávající vozovky
bude chodník oddělen betonovou silniční obrubou (1000x150x250 mm) vysazenou 120 mm nad
niveletou přilehlé silnice. V místech, kde se nachází stávající žulový obrubník OP3 (8002000x200x250 mm) bude zpětně použit. Od zeleně bude chodník oddělen betonovou obrubou
chodníkovou (1000x80x250 mm) zapuštěnou příp. vysazenou 80 mm nad niveletou chodníku.
Vysazený chodníkový obrubník bude tvořit vodící linii. Ve sjezdech bude silniční obrubník
snížen na 20 mm s náběhy délky 1,0 - 2,0 m (dle podélného sklonu přilehlé vozovky). Ve
sjezdech s žulovým obrubníkem bude obrubník naklopen dle ČSN 736110 Z1 (min. 40 %).
Maximální sklon náběhů bude 12,5%. Snížený silniční obrubník bude opatřen varovným pásem
šíře 0,4 m z dlažby pro nevidomé (200x100x60 mm v chodníku a 200x100x80 mm ve sjezdech)
barvy červené. Varovné pásy budou vedeny do výšky 80 mm nad niveletu komunikace. Sjezdy
jsou navrženy z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, barvy přírodní. Sjezdy se napojují na
stávající silnici a respektují stávající šíři vrat. U sjezdu č. 4 a 5 se jedná o dvousjezd s délkou
snížené obruby v délce 9,75 m. Chodník bude na svých koncích směrově i výškově napojen na
stávající zpevněné plochy.
V místě křížení chodníku se silnicí III/3259 (mezi stávající a novou autobusovou zastávkou
bude zřízen přechod pro chodce šíře 3,0 m, délky 6,5 m. Signální pásy jsou navrženy odsazené
0,3 m od varovného pásu v šíři 0,8 m. Signální pásy na sebe směrově navazují.
Přechod pro chodce bude přisvětlen.
Podél nově navržených silničních obrubníků dojde k zaříznutí stávající živičné konstrukce
komunikace (cca ve vzdálenosti 0,5 m) a zpětnému doasfaltování. Spára bude zalita
modifikovanou asfaltovou zálivkou a zadrcena. V místě žulových kostek je počítáno s jejich
předlážděním ve stejné šíři. Na úseku C je počítáno s rozšířením stávající silnice na 6,0 m.
Obrubníky budou osazeny do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou.
Zvýšená niveleta chodníku u pozemních staveb bude řešena nopovou folií se zakončovací
lištou.
Autobusová zastávka je navržena v jízdním pruhu. Délka nástupní hrany je 12,00 m. Výška
nástupní hrany autobusové zastávky je 200 mm nad povrchem silnice a bude tvořena
kasselskými obrubníky viz. situace. Základní šířka nástupní plochy je 1,80 m z důvodu
stísněných podmínek intravilánu. Signální pás (barva červená) šíře 0,8 m bude v místě
autobusové zastávky ve vzdálenosti 0,8 m od označníku a v šíři 0,8 m a min. délce 1,5 m.
Kontrastní pás nástupní hrany zastávky šíře 0,3 m je navržen z betonové dlažby (200x100x60
mm) hladké odlišné barvy oproti chodníku (bílá).
Dešťové vody z navrženého chodníku budou příčným a podélným sklonem svedeny do
stávajících uličních vpustí v komunikaci.
I.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedních staveb - koordinační situace C.3.
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Stanislav
Stejskal, autorizovaný technik pro dopravní stavby specializace nekolejová doprava,
ČKAIT 0600316, Ing. Josef Chrpa, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb
specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0600116; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
a) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu
s ověřenou dokumentací stavby a to osobami k tomu oprávněnými, vytyčovací protokol
bude předložen ke kolaudaci stavby.
Stavba bude dokončena do 31.12.2024.

6. Štítek "STAVBA POVOLENA" musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě
u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
uvedené zůstaly čitelné.
7. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních a
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno),
sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před
zahájením stavby stavebnímu úřadu.
8. Veškeré stávající inženýrské sítě a stavby v prostoru staveniště budou před zahájením
stavby polohově a výškově vyznačeny. V průběhu stavby bude zajištěn přístup k těmto sítím
a stavbám. K zajištění ochrany inženýrských sítí a staveb budou dodrženy technické
podmínky všech správců sítí dotčených stavbou, včetně předchozího zajištění podmínek
souhlasu s prováděním stavby v ochranném pásmu vedení sítí technické infrastruktury –
zejména se jedná o:
• ČEZ Distribuce a. s. ze dne 11.1.2022 zn. 0101663305 a ze souhlasu s umístěním
stavby a prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne
9.12.2021 zn. 001122289243
• CETIN a.s. ze dne 6.11.2021 č.j. 823256/21
• GasNet Služby, s.r.o. ze dne 1.11.2021 pod zn. 5002481879
• Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 12.11.2021 č.j.
VAKHK/VHR/KT/21/4655.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková
organizace ze dne 30.11.2021 zn. SSKHK/16672/2021/MS/77-21.
10. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu
ustanovení § 12 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se
především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
11. Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se
provádění stavby.
12. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru
životního prostředí ze dne 1.11.2021 zn. SZ MMHK/177285/2021/ŽP2/Exn.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydalo Krajské ředitelství Policie
Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát pod č.j. KRPH-94326-2/ČJ2021-050206 ze dne 21.10.2021:
− Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i
přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném
časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu
samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně
v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
podle §77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
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změnách některých zákonů, v platném znění, projednán příslušným správním orgánem
se zdejším dopravním inspektorátem a dále bude sloužit jako podklad pro vydání
případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu v rámci řízení o povolení
zvláštního užívání vedeného příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
− V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou)
předloží zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou
zjednodušenou projektovou dokumentaci – návrh místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
v platném znění projednán příslušným správním orgánem se zdejším dopravním
inspektorátem.
− S místní úpravou provozu navrhovanou v současné době předložené dokumentaci
předběžně souhlasíme. V rámci plánované stavební opravy by mohla být řešena i
stávající místní úprava v úseku C z hlediska přednosti v jízdě při napojení místních
komunikací. Označení přechodu svislou dopravní značkou by nemělo zakrývat stávající
DZ.
− Jsou-li navržena některá nová dopravní připojení na silnic či místní komunikaci, je nutno
v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů požádat příslušný silniční správní úřad o jejich povolení, kdy je též
vyžadován předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.
14. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
15. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Čistěves, Čistěves 28, 503 15 Čistěves
Marie Valášková, nar. 30.3.1968, Čistěves 13, 503 15 Čistěves
Luboš Valášek, nar. 10.7.1965, Čistěves 13, 503 15 Čistěves
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec
Králové
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 8.12.2021 (žádost doplněna dne 17.12.2021) podal žadatel žádost o vydání společného
povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Vzhledem k nedostatečné šířce chodníku v části stavby stavebník dne 19.1.2022 požádal o
povolení výjimky z ustanovení bodu 1.0.2. přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Po posouzení žádostí a s ohledem na zásady rychlosti a hospodárnosti řízení, kdy stavební
úřad zjistil, že řízení o vydání společného povolení na výše uvedený stavební záměr a řízení o
výjimce spolu věcně souvisí bylo usnesením ze dne 31.1.2022 zn. SZ MMHK/215916/2021
ST2/Vap rozhodnuto o spojení těchto řízení.
Při posouzení žádosti o vydání rozhodnutí se speciální stavební úřad nejprve zabýval otázkou,
zda je Magistrát města Hradec Králové odbor stavební příslušným stavebním úřadem pro
vydání tohoto rozhodnutí.
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Při tomto posouzení zjistil, že dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích je
příslušným speciálním stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podle
organizačního řádu magistrátu je příslušným odborem odbor stavební.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 1.2.2022 podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního
zákona a podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení
§ 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Speciální stavební
úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že
jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Speciální
stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění
stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky
na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
záměru.
Stanoviska sdělili:
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů
Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, dopravní inspektorát
CETIN a.s.
GasNet Služby s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ ICT Services, a.s.
Telco Pro Services, a.s.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Speciální stavební úřad se zabýval otázkou okruhu účastníků společného řízení. Přitom vzal
v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, způsob jejího provádění dopad na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Při vymezování okruhu účastníků
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tohoto řízení postupoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona a
čerpal údaje z evidence katastru nemovitostí. Posouzením dospěl k závěru, že účastníky tohoto
řízení jsou:
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Čistěves, Marie Valášková, Luboš Valášek, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby,
Královéhradecký kraj, Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., CETIN a.s.,
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 16/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24, 28/1, 28/2, 30/1, 31, 33, 34, 35,
36, 37, 48/1, 50, 59, 82, parc. č. 1/2, 7/2, 7/5, 7/9, 11/1, 11/2, 13/1, 15/3, 29, 129/1,
129/4, 129/6, 142/4, 142/14, 146/3, 166/13, 166/29, 288/1, 289/1, 289/2, 292/4, 337,
342, 372 v katastrálním území Čistěves
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čistěves č.p. 19, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 45, č.p. 11, č.p. 2, č.p. 17, č.p. 14, č.p. 18, č.p.
22, č.p. 26, č.p. 33, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 20, č.p. 34, č.p. 46, č.p. 49 a
č.p. 42
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení
ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným
orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru
staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno
a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v
těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů
ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
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ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek
stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit,
ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Upozornění:
Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti
vzniknou, tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech
a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před
znehodnocením, odcizením nebo únikem. O odborném provedení stavby včetně instalací budou
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky.
Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím
provozu, v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.
Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 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), dále 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 a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i
organizaci oprávněné provádět archeologický výzkum), svůj záměr a umožnit mu provedení
záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná
organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději
15 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému
pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu ustanovení
§ 12 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se především o stavební
výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
Dojde - li k archeologickému nálezu oznámí toto stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zmíněného
zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu osobně nebo prostřednictvím obecního
úřadu.
Příloha:
Koordinační situace C.3
Diana Vápeníková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu
Příloha:
1 x ověřená projektová dokumentace + štítek „STAVBA POVOLENA“ (po nabytí právní moci
rozhodnutí).
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč a dle položky 18 odst. 14. ve výši 5000,Kč, celkem 15 000,- Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Stanislav Stejskal, IDDS: 6nvaute
Marie Valášková, Čistěves č.p. 13, 503 15 Nechanice
Luboš Valášek, Čistěves č.p. 13, 503 15 Nechanice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
účastníci, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:
- veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 16/1, 18/2, 21/1, 21/2, 24, 28/1, 28/2, 30/1, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 48/1, 50, 59, 82, parc. č. 1/2, 7/2, 7/5, 7/9, 11/1, 11/2, 13/1, 15/3, 29, 129/1, 129/4,
129/6, 142/4, 142/14, 146/3, 166/13, 166/29, 288/1, 289/1, 289/2, 292/4, 337, 342, 372 v
katastrálním území Čistěves
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čistěves č.p. 19, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 45, č.p. 11, č.p. 2, č.p. 17, č.p. 14, č.p. 18, č.p. 22,
č.p. 26, č.p. 33, č.p. 28, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 32, č.p. 20, č.p. 34, č.p. 46, č.p. 49 a č.p. 42
dotčené správní úřady: (dodejky)
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................

Sejmuto dne: ..................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.

