Městský úřad Nový Bydžov
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov
Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
Č. j.: V/8099/2015/Bie
Nový Bydžov, dne 17. června 2015
Oprávněná úřední osoba: E. Bieliková, tel.: 495 703 956, e-mail.: bielikova@novybydzov.cz
Stavebník:
Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3
zast. SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov, jako speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v návaznosti podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „silniční zákon), ve stavebním řízení přezkoumal
žádost o stavební povolení, podle § 103 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ze dne 6. 5. 2015, kterou
podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3,
zast. společností SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice,
500 04 Hradec Králové 4 (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:
vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

stavební povolení
na stavbu:

stavební úpravy komunikace III/3263 Myštěves - Petrovice
na pozemku pozemková parcela číslo 116/2, 116/3, 116/6, 556, 557, 558 v katastrálním území
Myštěves, 339, 711, 712/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova (dále jen „stavba“).
Rozhodnutí podle § 13 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění, pro výše uvedenou
stavbu vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 1. 6. 2015 pod č. j.:
V/9696/2015/Odl/1124/2015.
Souhlas podle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal
Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 10. 4. 2015 pod č. j.: V/6270/2015/Bie.

MěÚ

Nový

Stavba obsahuje: Stavební úpravy stávající veřejné, dvoupruhové komunikace III/3263 – v extravilánu k. ú.
Myšteves a k. ú. Petrovice.
celková délka úseku = 536,3 m v katastrálním území Myštěves a Petrovice, Královéhradecký kraj
navržená kategorie komunikace = S 6,5/60, třída dopravního zatížení: V

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 17.06.2015 12:44:21 +02:00

začátek úseku: km 0,800 silnice III/3263 od líce hřbitovní zdi směrem od obce Myštěves
konec úseku: km 1,336 silnice III/3263 cca 40 m od konce lesa směrem k obci Petrovice
frézování vrchní části konstrukce vozovky, lokální opravy, sanace
vozovka = pokládka nového asfaltobetonového krytu
krajnice = zpevnění štěrkodrtí včetně sanace krajů vozovky
niveleta vozovky bude navýšena o 90 – 130 mm nad stávající vozovku (z důvodu zesílení)
obnova a doplnění stávajícího dopravního značení, osazení směrových sloupků
odvodnění vozovky příčným a podélným sklonem do přilehlých odvodňovacích zařízení; princip
odvodnění = zachován stávající, v původních parametrech (do příkopů)
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala společnost M.I.S. a. s., Škroupova č. p. 719, 500 02 Hradec Králové 2; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá 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.

2)

Stavba bude provedena na pozemcích pozemková parcela číslo 116/2, 116/3, 116/6, 556, 557, 558
v katastrálním území Myštěves, 339, 711, 712/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.

3)

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

4)

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. 362/2005 Sb. o
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z
výšky nebo do hloubky; 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.

5)

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných
technických norem.

6)

Základní údaje stavby: Stavební úpravy stávající veřejné, dvoupruhové komunikace III/3263 –
v extravilánu k. ú. Myšteves a k. ú. Petrovice.
celková délka úseku = 536,3 m v katastrálním území Myštěves a Petrovice, Královéhradecký kraj
navržená kategorie komunikace = S 6,5/60, třída dopravního zatížení: V
začátek úseku: km 0,800 silnice III/3263 od líce hřbitovní zdi směrem od obce Myštěves
konec úseku: km 1,336 silnice III/3263 cca 40 m od konce lesa směrem k obci Petrovice
frézování vrchní části konstrukce vozovky, lokální opravy, sanace
vozovka = pokládka nového asfaltobetonového krytu
krajnice = zpevnění štěrkodrtí včetně sanace krajů vozovky
niveleta vozovky bude navýšena o 90 – 130 mm nad stávající vozovku (z důvodu zesílení)
obnova a doplnění stávajícího dopravního značení, osazení směrových sloupků
odvodnění vozovky příčným a podélným sklonem do přilehlých odvodňovacích zařízení; princip
odvodnění = zachován stávající, v původních parametrech (do příkopů)
napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu = zůstane zachováno, na začátku a konci stavby =
zaříznutím a asfaltovou zálivkou.

7)

Stanovisko MěÚ Nový Bydžov – OVŽP, č. j.: V/16623/2012/Zak/126/119/2012 119/12/Vor 98/12/Hlv
12/Jor 12/Vos 12/Odl ze dne 5. 12. 2012:
Stavebník – dodavatel stavby – zajistí odpovídající využití nebo nezávadné odstranění všech odpadů,
které v rámci stavby vzniknou.
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Doklad o využití nebo odstranění všech odpadů bude archivován pro případnou kontrolu. Tento
doklad bude potvrzen oprávněnou osobou.
Investor stavby nebo vlastník nemovitosti musí požádat o vydání rozhodnutí dle § 22 lesního zákona.
Příslušný orgán státní správy lesů stanoví rozsah a způsob zabezpečovacích opatření, pokud není
příslušný jiný orgán státní správy.
Před realizací akce požádat odbor dopravy Městského úřadu v Novém Bydžově o vydání rozhodnutí
povolení uzavírky a nařízení objížďky pozemní komunikace III/32412 dle ustanovení § 24) z. č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a dle § 39) prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. (projednat
s obcemi dotčených objízdnou trasou a dopravci veřejné autobusové dopravy), a současně požádat o
stanovení dopravního značení pro uzavírku a objízdné trasy dle ust. § 77) z. č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích pro uzavírku a objízdné trasy (projednat s Policií ČR, DI, Hr.
Králové).
V případě umístění nových inženýrských sítí, rovněž požádat před vydáním stavebního (územního)
rozhodnutí, Odbor dopravy Městského úřadu v Novém Bydžově o vydání rozhodnutí o zvláštním
užívání dle § 25/6d) z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a dle § 40) prováděcí vyhlášky č.
104/1997.
V případě umístění nového dopravního značení před kolaudačním řízením požádat o stanovení
dopravního značení dle ust. § 77) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (nutné
vyjádření Policie ČR).
8)

Stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 10. 12. 2012
značka 7806-12:
Sjezdy na přilehlé nemovitosti budou zatrubněné trubkou DN 400.
Zpevnění sjezdů a odstavné plochy u hřbitova bude provedeno dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, tzn. snadno čistitelným vozovkovým krytem (asfalt, beton, zámková dlažba)
a budou uspořádány tak, aby nedocházelo ke stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu
znečišťování.

9)

Vyjádření DI ÚO PČR Hradec Králové ze dne 16. 11. 2012, č. j.: KRPH-170-333/ČJ-2012-050206:
Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých
pozemních komunikacích, předloží zhotovitel (investor) v dostatečném časovém předstihu (min.
1 měsíc před zahájením prací) návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní
značení) včetně návrhu objízdných tras zdejšímu DI k vyjádření.
V průběhu realizace stavby předloží investor samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci –
návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalé svislé, případně i vodorovné dopravní
značení; vodorovné dopravní značení bude provedeno v normových rozměrech nástřikem barvy,
případně bude užit materiál s delší životností /např. plast/) zdejšímu DI k vyjádření.

10) Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30. 4. 2015 – značka 0100410947:
Upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11) Stanovisko ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 30. 4. 2015 – značka 0200312863:
Upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet jiné energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ ICT Services, a. s.
12) Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., značka 5001110990, ze dne 5. 5. 2015:
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.
13) Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s. ze dne 30. 4. 2015, č. j.: 588390/15:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech
Republic a. s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
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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.
(1) 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, změnou rozsahu zájmového
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2
Czech Republic a. s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace
stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze
skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK společnosti O2 Czech Republic a. s. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen se řídit
těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a. s.
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a. s.
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností
O2 Czech Republic a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a. s.
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 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 sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2
Czech Republic a. s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě,
jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK 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 nejméně 1,5 m od
krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků
a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
"Podmínkami ochrany SEK společnosti Czech Republic a. s.", je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Czech Republic a. s.vzniknou
porušením jeho povinnosti.
4. 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.
5. Bude-li žadatel na společnosti Czech Republic a. s. 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.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení
dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené,
přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly
činnosti provádět.
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3. 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.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS. V přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
6. 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 NVSEK je povinen
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných
právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru
stavebnictví a technologických postupů.
7. 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.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Czech Republic a. s.
9. 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, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad
zemí.
10. 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.).
11. 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 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat 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.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 485 857
nebo poruchové službě společnosti O2 Czech Republic a. s., s telefonním číslem 800 184 084, pro
oblast Praha lze užít telefonní číslo 241400500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách
a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit
u společnosti O2 Czech Republic a. s. bezpečné odpojení SEK.
2. 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.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo
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jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. 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.
3. 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.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti O2 Czech Republic a. s. 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 50 m 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.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2
Czech Republic a. s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení
ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději
však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by budované 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 otevřeného plamene a podobných technologií.
V. Křížení a souběh se SEK
1. 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.
2. 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 jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m.
3. 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 veden, případně
kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit
(př. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než
0,5 m nad nebo kdekoli nad 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 kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury.
- Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovou pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou.
- Nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně.
- Projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory a veškeré případy,
kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
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14) Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s. ze dne 6. 5. 2015, č. j. POS 443/15:
Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného
Vyjádření o existenci SEK.
Provozní SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, parkovacím stáním, vjezdy,
oplocením apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržen prostorové normy
ČSN 73 6005. Při rozšíření pojízdné plochy je nutno chráničky prodloužit, minimální krytí SEK
v pojízdných plochách musí být 90 cm.
Provozní SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojízdné komunikace, parkovacím stáním nebo
obrubníkem a jeho betonovou patkou.
Provozní SEK může komunikaci, parkovací stání, pojízdné plochy, přecházet jen v přímém směru, bez
o
zalomení, nebo odbočky, v max. úhlu 45 .
Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět
zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu spojenou pevně se zemí do ochranného pásma SEK
v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem
odkryté SEK.
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2Czech Republic, a. s.
15) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba
ponechat na místě do doby dokončení stavby.
17) Stavebník 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.
18) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
19) Stavebník dále zajistí, 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.
20) Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem, který bude určen ve výběrovém
řízení. Po ukončení výběrového řízení, před zahájením prací, bude oprávněný stavební podnikatel
oznámen MěÚ Nový Bydžov – odboru výstavby a životního prostředí.
21) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení
kontrolní prohlídky stavby:
zahájení stavby
po ukončení stavebních prací - dokončení stavby jako celku.
22) 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, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu
energie a ochranu tepla.
23) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
24) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy zejména následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby
- popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové
dokumentace;
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek;
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-

zápis o odevzdání a převzetí stavby;
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156
stavebního zákona;
plná moc v případě zastupování stavebníka;
závazná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí k užívání stavby; atd.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:
Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast.
společností SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04
Hradec Králové 4
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4
Obec MYŠTĚVES, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice
Obec PETROVICE, Petrovice č. p. 104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č. p. 266, Michle, 140 22 Praha 4
Vlastníci pozemků v katastrálním území Myštěves (700801) = p. p. č. 138/2, 138/3, 138/4, 136, 560,
135, 131, 130, 113/1, 115/2, 115/1, 115/3, 116/1, 116/4, 116/5, 118, 117, 129, 128.
Vlastníci pozemků v katastrálním území k. ú. Petrovice u Nového Bydžova (720127) = p. p. č. 351/2,
351/3, 351/15, 335/3, 337, 293/1.
A dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno.

Odůvodnění:
Dne 6. 5. 2015 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: stavební
úpravy komunikace III/3263 Myštěves - Petrovice na pozemku pozemková parcela číslo 116/2, 116/3, 116/6,
556, 557, 558 v katastrálním území Myštěves, 339, 711, 712/1 v katastrálním území Petrovice u Nového
Bydžova, kterou podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec
Králové 3, zast. SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04
Hradec Králové 4. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Souhlas podle § 15 odstavce 2 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal MěÚ Nový
Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne10. 4. 2015 pod č. j.: V/6270/2015/Bie.
Rozhodnutí podle § 13 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění, pro výše uvedenou stavbu
vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 1. 6. 2015 pod č. j.:
V/9696/2015/Odl/1124/2015.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 11. 5. 2015 č. j.: V/8284/2015/Bie oznámil zahájení stavebního
řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky
řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 12. 6. 2015.
Zároveň v oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 11. 5. 2015, č. j.: V/8284/2015/Bie stanovil pro
stavebníka lhůtu pro doplnění podkladů také nejpozději do 12. 6. 2015. Podklady byly stavebníkem
doplněny.
V provedeném stavebním řízení speciální 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. K žádosti byla doložena závazná stanoviska
dotčených orgánů a vyjádření o existenci inženýrských sítí.
Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním
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rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu do 12. 6. 2015 a 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.
Námitky a připomínky nebyly v řízení podány.
Doložená stanoviska, námitky, připomínky a vyjádření:
Rozhodnutí podle § 13 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění, pro výše uvedenou
stavbu vydal MěÚ Nový Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 1. 6. 2015 pod č. j.:
V/9696/2015/Odl/1124/2015.
Souhlas podle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal MěÚ Nový
Bydžov – odbor výstavby a životního prostředí dne 10. 4. 2015 pod č. j.: V/6270/2015/Bie
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje - č. j.: HSHK-1737/OP2012/b ze dne 28. 11. 2012
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje – č. j.: S-KHSHK
27773/2012/2/HOK.HK/Td ze dne 21. 12. 2012
Stanovisko MěÚ Nový Bydžov – OVŽP, č. j.: V/16623/2012/Zak/126/119/2012 119/12/Vor 98/12/Hlv
12/Jor 12/Vos 12/Odl ze dne 5. 12. 2012
Stanovisko Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 10. 12. 2012 značka
7806-12
Vyjádření DI ÚO PČR Hradec Králové ze dne 16. 11. 2012, č. j.: KRPH-170-333/ČJ-2012-050206
Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30. 4. 2015 – značka 0100410947
Stanovisko ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 30. 4. 2015 – značka 0200312863
Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., značka 5001110990, ze dne 5. 5. 2015
Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s. ze dne 30. 4. 2015, č. j.: 588390/15
Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s. ze dne 6. 5. 2015, č. j. POS 443/15
Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková značka
40879/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 21. 4. 2015
Vyjádření společnosti Královéhradecká provozní, a. s. - značka 183/TD2-15 ze dne 4. 5. 2015
Stanovisko obecního úřadu Myštěves ze dne 15. 11. 2012, značka OÚ2012/040
Stanovisko Obce Petrovice ze dne 6. 11. 2012
Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:
Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast.
společností SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04
Hradec Králové 4
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec
Králové 4
Obec MYŠTĚVES, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice
Obec PETROVICE, Petrovice č. p. 104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č. p. 266, Michle, 140 22 Praha 4
Vlastníci pozemků v katastrálním území Myštěves (700801) = p. p. č. 138/2, 138/3, 138/4, 136, 560,
135, 131, 130, 113/1, 115/2, 115/1, 115/3, 116/1, 116/4, 116/5, 118, 117, 129, 128.
Vlastníci pozemků v katastrálním území k. ú. Petrovice u Nového Bydžova (720127) = p. p. č. 351/2,
351/3, 351/15, 335/3, 337, 293/1.
A dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, a to
do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání
má odkladný účinek.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 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 rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení
celého rozhodnutí.
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.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a po doložení oprávněného stavebního podnikatele štítek obsahující
identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí
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. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nový Bydžov a
současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nový Bydžov.
Vyvěšeno dne ……………….. 2015

Sejmuto dne ……………….. 2015

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. f) ve výši 5000,- Kč (za vydání stavebního povolení na
změnu dokončené stavby se stanovuje poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku), sazebníku
správních poplatků v celkové hodnotě 5.000,- Kč byl uhrazen dne 26. 5. 2015.
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, DS: PO,
p8bghw3
Ostatní formou veřejné vyhlášky
Dotčené orgány:
MěÚ - odbor dopravně-správní, Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - ochrana přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - silniční stavební úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - státní památková péče, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - státní správa lesů, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř. U Přívozu č. p. 122, 500 03 Hradec Králové 3, DS:
OVM, yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č. p. 196, 501 01 Hradec Králové, DS:
OVM, dm5ai4r
Obecní úřad Myštěves, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice, DS: OVM, 8wpa6bq
Obecní úřad Petrovice, Petrovice č. p. 104, 503 55 Petrovice u Nového Bydžova, DS: OVM, r2xapjn
Policie ČR - DI, Mrštíkova č. p. 541, 500 09 Hradec Králové 9, DS: OVM, urnai6d

Č. j.: V/8099/2015/Bie

11

