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DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
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 § 94j 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 17.1.2020 podal
Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec
Králové, kterého zastupuje společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO:
275 02 988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
(dále jen „stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a
§ 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, v platném znění, vydává společné povolení, kterým schvaluje
stavební záměr
"II/299 Librantice - hranice okresu Náchod"
obsahující stavební objekty: SO 102 Úsek Librantice -Výrava, SO 102.1 Napojení na
komunikaci, SO 102.2 Chodník a Nástupiště, SO 102.3 Propustky, SO 103 Úsek Výrava Libřice, So 103.1 Napojení na komunikaci, SO 103.2 Chodník a nástupiště, SO 103.3
Propustky (dále jen "stavba").
Druh a účel stavby:
- veřejná dopravní infrastruktura
- účelem je zvýšení bezpečnosti provozu na této řešené komunikaci
Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru
nemovitostí:
Stavba na pozemcích parc. č. 4194 (orná půda), parc. č. 4209 (ostatní plocha), parc. č. 4212
(vodní plocha) v katastrálním území Černilov, parc. č. 1299/4 (ostatní plocha), parc. č. 1329/9
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(ostatní plocha), parc. č. 1525 (ostatní plocha) v katastrálním území Librantice, parc. č. 667/1
(ostatní plocha), parc. č. 674/3 (ostatní plocha), parc. č. 681/1 (ostatní plocha), parc. č. 681/2
(ostatní plocha), parc. č. 814 (ostatní plocha) v katastrálním území Libřice, parc. č. 1863/1
(ostatní plocha), parc. č. 1922 (ostatní plocha), parc. č. 1927/16 (ostatní plocha), parc. č. 1950/1
(ostatní plocha), parc. č. 1950/2 (ostatní plocha), parc. č. 1950/22 (ostatní plocha), parc. č.
2136/1 (vodní plocha), parc. č. 2144/10 (ostatní plocha), parc. č. 2144/13 (ostatní plocha), parc.
č. 2451 (ostatní plocha), parc. č. 2629 (ostatní plocha), parc. č. 2666 (ostatní plocha) v
katastrálním území Výrava.
Popis prostorového řešení stavby, umístění stavby na pozemku:
Předmětem záměru je modernizace části silnice II. třídy II/299. Řešený úsek začíná
v intravilánu obce Librantice (v polovině křižovatky se silnicí III/3081, dle staničení 7,090 km) a
končí hranicí křižovatky se silnicí II/308 v obci Libřice (dle staničení 12,487 km). V rámci záměru
dojde k provedení tří technologií modernizace komunikace – vyfrézování a zpětné nabalení
asfaltového krytu; vyfrézování stávajícího krytu, sanace podkladních vrstev krajů vozovky
v šířce 1,5 m a nabalení nových krytových vrstev; kompletní výměna podkladních vrstev
komunikace. Dále dojde k výměně či doplnění betonových silničních obrub z důvodu zajištění
odvodnění komunikace. Součástí modernizace bude také reprofilace stávajících příkopů, čel
podélných propustků, doplnění nástupních hran autobusových zastávek a výměna a doplnění
silničních ocelových svodidel. V rámci modernizace komunikace dojde i k obnově vodorovného
a svislého dopravního značení. Šířkové uspořádání komunikace je navrhováno na šířku min.
6,00 m. Komunikace je navržena jako obousměrná směrově nerozdělená se základní šířkou
6,00 m + 2x 0,75 m nezpevněná krajnice resp. 0,50 m nezpevněná krajnice v intravilánu.
Směrové vedení komunikace je zachováno stávající s ohledem na přilehlou zástavbu, okolní
soukromé pozemky a stávající podélné propustky.
Stavba obsahuje tyto stavební objekty: SO 102 Úsek Librantice -Výrava, SO 102.1 Napojení na
komunikaci, SO 102.2 Chodník a Nástupiště, SO 102.3 Propustky, SO 103 Úsek Výrava Libřice, So 103.1 Napojení na komunikaci, SO 103.2 Chodník a nástupiště, SO 103.3
Propustky.
Vymezení území dotčeného vlivem stavby:
− nemovitosti dotčené umístěním stavby: pozemky parc. č. 4194, 4209, 4212 v katastrálním
území Černilov, parc. č. 1299/4, 1329/9, 1525 v katastrálním území Librantice, parc. č.
667/1, 674/3, 681/1, 681/2, 814 v katastrálním území Libřice, parc. č. 1863/1, 1922, 1927/16,
1950/1, 1950/2, 1950/22, 2136/1, 2144/10, 2144/13, 2451, 2629, 2666 v katastrálním území
Výrava
− nemovitosti dotčené provedením opatření: nejsou navržena žádná opatření, dotýkající
sousedních nemovitostí (pozemků nebo staveb)
− okolní nemovitosti - sousední pozemky a stavby na nich dotčené vlivem stavby: parc. č.
4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4149, 4150, 4180, 4189, 4190, 4191, 4192, 4203, 4204,
4205, 4206, 4207, 4208, 4210, 4211, 4214, 4215, 4221, 4222, 4225 v katastrálním území
Černilov, st. p. 50/1, 51, 107 a parc. č. 161/1, 163/1, 166, 167, 390/2, 397/2, 1299/32,
1299/152, 1417/2, 1430, 1516, 1524, 1528, 1529, 1530, 1539, 1540, 1541, 1542, 1546 v
katastrálním území Librantice, st. p. 56/1, 56/2, 58/1, 58/2 a parc. č. 113/2, 113/3, 115,
667/46, 681/10, 681/11, 689/1, 808, 813, 815, 816 v katastrálním území Libřice, st. p. 94,
95/1, 97/1, 97/2, 99, 100/1, 102/1, 139/1, 140/1, 142, 174, 207, 208 a parc. č. 206, 210/1,
210/2, 210/3, 212/1, 215/1, 215/2, 215/3, 220/2, 220/9, 223/1, 229/1, 229/2, 232, 234/1,
234/2, 235/1, 1290/2, 1921/6, 1927/17, 1950/18, 1950/21, 2079/1, 2095/1, 2144/12, 2179,
2180, 2181/1, 2181/2, 2181/3, 2188, 2189, 2192, 2194, 2195, 2409, 2420, 2421, 2422, 2423,
2424, 2427, 2428, 2429, 2430, 2433, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450,
2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2472, 2473,
2474, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2484, 2485, 2486, 2488, 2489, 2491, 2495, 2621,
2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2640, 2642 v katastrálním území Výrava.
Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného
využití území.
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Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené dokumentace (datum 05/2019, číslo
zakázky: 3110-18-176), kterou vypracovala společnost Prodin, a.s., IČO: 252 92 161,
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, projektantka Bc. Lenka Ledvinková, autorizovaný technik
pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT – 0602363; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2027.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: 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 stavebního
podnikatele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu.
Stavební podnikatel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu
s ověřenou dokumentací stavby a to osobami k tomu oprávněnými.
6. Budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
7. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona
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), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, v platném znění, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, v platném znění.
8. Budou dodrženy podmínky, které vydala Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
odbor ochrany územních zájmů - souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.10.2019, zn.:
81637/2019-1150-OÚZ-PCE:
Při uzavírce silnice II/299 požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky –
Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, tel.č.973
251 519 minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení
zvláštních opatření.
9. Budou dodrženy podmínky, které vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor životního
prostředí: závazné stanovisko – souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ze dne 7.1.2020,
zn.: SZ MMHK/198394/2019ŽP1/Pot, MMHK/004034/2020: V souladu s § 17 odst. 2
vodního zákona stanoví vodoprávní orgán tyto podmínky:
- Rekonstruovaný mostní objekt musí být proveden v souladu s ČSN 736201 „Projektování
mostních objektů“.
- Křížení komunikace s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 752130 „Křížení a
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“.
- Navrhovanou rekonstrukci nesmí dojít ke zmenšení stávajících průtočných profilů vodních
toků.
- Stávající niveleta terénu v záplavovém území vodního toku bude zachována.
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- Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění
povrchových vod (ropné látky, cement, ..).
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu
nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, bude zpracován havarijní plán. Ten bude, spolu se stanoviskem Povodí
Labe, státní podnik, předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a veškerý napadaný materiál
musí být neprodleně odstraňován z koryta vodního toku.
- Stavbou nesmí dojít ke splavování sedimentů níže po toku, ke znečištění vodního toku a
k poškození jeho koryta či břehových porostů.
- Zahájení a ukončení prací bude s týdenním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní
podnik, provozní středisko Hradec Králové (Ing. Jana Popelková, e-mail:
popelkovaj@pla.cz, tel.č. 777365400) a zástupce provozního střediska bude přizván před
uvedením stavby do provozu ke kontrole.
10. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydalo Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, územní odbor, dopravní inspektorát ze dne 6.11.2019, č.j. KRPH98006-2/ČJ-2019-050206:
- 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 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.
- K návrhu místní úpravy máme následující připomínky: Z důvodu zachování větší šířky
jízdního pruhu doporučujeme vyznačit vodorovné dopravní značení VDZ č. V 4 (Vodící čára)
v šířce 12,5 cm. V situaci pro úsek Výrava – Libřice 1_2 km 5,0 (v úseku před SDZ č. B 21a)
je třeba doplnit VDZ č. V 9b (Předběžné šipky). Případné vyústění účelových komunikací,
které jsou jasně patrné v terénu, bude označeno dopravním zařízením č. Z 11g (červené
sloupky). Samostatné sjezdy na okolní polnosti není třeba nijak označovat. Případné
vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem barvy nebo bude užit materiál
s delší životností (např. plast).
- Jsou-li navržena některá nová dopravní připojení na silnici či místní komunikaci, je nutno
v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění, požádat příslušný silniční správní úřad o jejich povolení, kdy je též vyžadován
předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.
11. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru
staveniště a jejich ochranu před poškozením, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup,
a při provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich narušení. Při stavbě
budou dodržovány podmínky vyplývající z jejich ochranných pásem a stanovené
jednotlivými vlastníky a správci těchto sítí:
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. - vyjádření ze dne 11.11.2020, č.j.:
VAKHK/VHR/BM/20/0298 a vyjádření ze dne 5.12.2019, č.j.: VAKHK/VHR/BM/19/0344
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ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 26.10.2020, zn.: 0101403780;
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení ze dne 30.10.2020, zn.: 1111294344
- CETIN, a.s. - stanovisko ze dne 11.10.2019, č.j.: 774387/19, stanovisko ze dne
21.1.2019, č.j.: 518869/19
- GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 21.10.2019, zn.: 5002015775
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 29.10.2019, č.j.: PLa/2019/045247,
stanovisko ze dne 21.11.2019, č.j.: PLa/2019/049741.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska - souhlasu k trvalému odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu, které vydal Magistrát města Hradec Králové odbor
životního prostředí ze dne 23.7.2020, zn.: SZ MMHK/107252/2020/ŽP2/Mce,
MMHK/124850/2020
-

Katastrální území parcela
odnímaná plocha (m2)
vlastník pozemku
Černilov
4194
19,0000
268674 Obec Černilov, Černilov 310, 503 43 Černilov

kultura
orná půda

BPEJ/ třída ochrany
35411

Výrava
210/3
1,0000
zahrada
36300
Hlavsa Leoš, Zahradní 296, České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí
Hlavsová Renata, Zahradní 296, České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí

Celková výměra odnímané plochy:
20 m2
Z toho výměra určená pro výpočet odvodů:
0 m2
- V terénu bude provedeno zaměření ploch určených k trvalému odnětí ze zemědělského
půdního fondu a současně bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic.
- Kulturní vrstvy budou skryty minimálně do hloubky 20 cm, skrytá zemina bude uložena
na p.p.č. 4194, 210/3 v katastrálním území Černilov, Výrava a bude následně použita
pro sadové úpravy po dostavbě.
- Finanční odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebudou předepsány,
protože dle ustanovení § 11a zákona o ochraně ZPF se na uvedenou stavbu nevztahují.
- Po dokončení stavby bude magistrátu města předloženo skutečné zaměření stavby pro
porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně
provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem,
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění
bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
14. U výjezdu na pozemní komunikace zajistí stavebník účinná opatření k čištění vozidel, aby
pozemní komunikace nebyly stavbou nadměrně znečišťovány, a která bude bránit
nadměrné prašnosti při přesunu zeminy a materiálů na stavbě.
15. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům,
které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník
včas projedná s vlastníky, případně uživateli, těchto pozemků; příjezd hasičských a
sanitních vozů musí být zajištěn trvale. Je rovněž potřeba zajistit trvalý přístup správců sítí
(zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
16. Dokončenou stavbu pozemní komunikace lze v souladu s § 119 až 122 stavebního zákona
užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník
zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy.
17. Podmiňující stavba technické infrastruktury – přisvětlení přechodů pro chodce v obci Libřice,
povolená Obecním úřadem Černilov, stavebním úřadem územním souhlasem ze dne
13.4.2021 pod spis.zn.: SÚ/2298/20/St, č.j.: 0543/21/SÚ, v části týkající se předmětu řízení,
bude uvedena do užívání před kolaudací pozemní komunikace. K závěrečné kontrolní
prohlídce stavby pozemní komunikace v rámci kolaudace bude doložen kolaudační souhlas
na podmiňující stavbu.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Obec Libřice, Libřice 62, 503 44 Libřice
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
OBEC ČERNILOV, Černilov 310, 503 43 Černilov
OBEC VÝRAVA, Výrava 116, 503 03 Výrava
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Obec Librantice, Librantice 80, 503 46 Librantice
Josef Feifer, nar. 10.9.1983, Libřice 14, 503 44 Libřice
Petra Feiferová, nar. 14.6.1984, Libřice 14, 503 44 Libřice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec
Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha
Zdeněk Dvořák, nar. 12.8.1975, Výrava 175, 503 03 Výrava
Šárka Dvořáková, nar. 14.10.1979, Výrava 175, 503 03 Výrava
Bc. Leoš Hlavsa, nar. 25.1.1989, Zahradní 296, 517 71 České Meziříčí
Renata Hlavsová, nar. 23.5.1997, Zahradní 296, 517 71 České Meziříčí
Eva Nepokojová, nar. 21.9.1974, Výrava 82, 503 03 Výrava.
Odůvodnění:
Dne 17.1.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo
zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a
závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 3.7.2020 vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 14.4.2021. Poznamenává
se, že původně podaná žádost byla dne 23.12.2020 zúžena, předmětem řízení není SO 202
Most Výrava a SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu. Stavbou tedy nebudou přímo dotčeny
pozemky parc. č. 223/1, 212/1 a 210/3 v k.ú. Výrava.
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m stavebního zákona sdělením pod č.j.:
MMHK/061485/2021 ST1/Adl 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. Zároveň stavební úřad ve svém oznámení o zahájení řízení upozornil na
tzv. „koncentrační zásadu“ a poučil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska
dotčených orgánů a námitky účastníků řízení ke společnému řízení musí být uplatněny ve
stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona nebude stavební
úřad přihlížet. Poučil účastníky řízení a dotčené orgány o způsobu a podmínkách uplatnění
námitek a závazných stanovisek. Ve shodné lhůtě se mohli účastníci řízení vyjádřit
k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.
Stanoviska sdělili:
− Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů souhlasné závazné stanovisko ze dne 24.10.2019, zn.: 81637/2019-1150-OÚZ-PCE;
vyjádření pro přípravu projektové dokumentace ze dne 15.3.2019, zn.: 76779/2019-1150OÚZ-PCE
− Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, dopravní inspektorát stanovisko ze dne 6.11.2019, č.j. KRPH-98006-2/ČJ-2019-050206
− Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií – stanovisko o existenci sdělovacích vedení ze dne 3.11.2020, č.j.: KRPH-883002/ČJ-2020-0500IT
− Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - závazné stanovisko ze dne 7.11.2019,
zn.: HSHK- 5413-2/2019
− Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne
22.10.2019, č.j.: KHSHK 34139/2019/HOK.HK/No
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− Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend - závazné stanovisko ze
dne 16.12.2020, zn.: SZ MMHK/198053/2020 OD1/Rou, MMHK/210022/2020
− Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí – sdělení z hlediska zařazení záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) ze dne 25.10.2019, zn.: KUKHK-32520/ZP/2019 (závěr:
nenaplňuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto nepodléhá
posuzování vlivů na životní prostředí)
− Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
ochrany přírody a krajiny – stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č.
114/1992 Sb. ze dne 21.10.2019, zn.: KUKHK-33868/ZP/2019 (závěr: záměr nemůže mít
významný vliv na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu
zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí)
− Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti –
vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 9.12.2019, zn.: KUKHK-32401/DS/2019; závazné
stanovisko podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění, ze dne 27.4.2021 pod zn.: KUKHK-36169/DS/2020-4 (Vj)
− Obecní úřad Černilov, stavební úřad – územní souhlas ze dne 13.4.2021, spis.zn.:
SÚ/2298/20/St, č.j.: 0543/21/SÚ (pro umístění podmiňující stavby osvětlení přechodů pro
chodce v obci Libřice)
− Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – sdělení orgánu územního
plánování
ze
dne
22.11.2019,
zn.:
SZ
MMHK/181016/2019,
č.j.:
MMHK/209511/2019/HA/Sed (závěr: nedochází ke změně v území, závazné stanovisko dle
§ 96b stavebního zákona nevydává)
− Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí: závazné stanovisko – souhlas
dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ze dne 7.1.2020, zn.: SZ
MMHK/198394/2019ŽP1/Pot, MMHK/004034/2020; souhrnné stanovisko ze dne 18.10.2019,
zn.: SZ MMHK/181015/2019/ŽP2/Hlav, MMHK/187060/2019; závazné stanovisko z hlediska
nakládání
s
odpady
ze
dne
7.12.2020,
zn.:
SZ
MMHK/198049/2020,
MMHK/203150/2020/ŽP2/HUK; závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy ze
ZPF ze dne 23.7.2020, zn.: SZ MMHK/107252/2020/ŽP2/Mce, MMHK/124850/2020
(poznamenává se, že pozemek parc. .č. 210/3 v k.ú. Výrava nebude, na základě zúžení
předmětu žádosti, dotčen stavbou)
− Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče – vyjádření ze dne 10.10.2019 pod
zn.: MMHK/181087/2019/PP/MEJ, č.j.: MMHK/182646/2019 PP/MEJ
− Muzeum východních Čech v Hradci Králové – odborné vyjádření archeologického oddělení
ze dne 16.10.2019, zn.: MVČ/2019/417
− Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové – odborné
souhlasné stanovisko ze dne 1.10.2019, č.j.: MO 279426/2019-5512HK
− Obec Výrava – souhlas vlastníka se stavbou a vyjádření k projektové dokumentaci ze dne
11.11.2019, č.j.: 381/2019/OV; souhlas vlastníka kanalizace s napojením ze dne 7.12.2020,
č.j.: 265/2020/OV; vyjádření k existenci sítí ze dne 24.2.2019, č.j.: 69/2019/OV
− Obec Libřice – souhlas s umístěním a realizaci stavby ze dne 30.10.2019, smlouva o
spolupráci s Královéhradeckým krajem o realizaci osvětlení přechodů pro chodce ze dne
2.11.2020
− Obec Librantice – souhlas se stavbou ze dne 19.12.2019; vyjádření k existenci sítí ze dne
7.3.2019
− Obec Lejšovka – vyjádření o existenci sítí ze dne 28.8.2019
− Obec Černilov – souhlas se stavbou a vyjádření k projektové dokumentaci ze dne
17.12.2019 pod zn.: 1663/19/OÚ
− Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyjádření a souhlas s provedením ze
dne 14.11.2019, č.j.: UZSVM/H/21178/2019-HMSU
− Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 29.10.2019, č.j.: PLa/2019/045247,
stanovisko ze dne 21.11.2019, č.j.: PLa/2019/049741
− GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 21.10.2019, zn.: 5002015775; stanovisko ze dne
1.2.2019, zn.: 5001857434, stanovisko ze dne 31.1.2019, zn.: 5001857535
− ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 26.10.2020, zn.: 0101403780; souhlas
s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze
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dne 30.10.2020, zn.: 1111294344; stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 9.10.2019,
zn.: 1105899038
Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 26.10.2020, zn.:
0201144704
ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 26.10.2020, zn.:
0700284559
ČEZ Energo, s.r.o. - vyjádření k existenci sítí ze dne 5.10.2019
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. - vyjádření ze dne 11.11.2020, č.j.:
VAKHK/VHR/BM/20/0298; vyjádření ze dne 5.12.2019, č.j.: VAKHK/VHR/BM/19/0344;
vyjádření ze dne 30.10.2020, č. KHP/TD/AVETI/20/3314 a č. KHP/TD/AVETI/20/3315
CETIN, a.s. - stanovisko ze dne 11.10.2019, č.j.: 774387/19, stanovisko ze dne 21.1.2019,
č.j.: 518869/19
SPCom s.r.o. – vyjádření ze dne 28.10.2019
Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 26.10.2020, zn.: 201026-1145223773
T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 26.10.2020, zn.: E45493/20
Osvětlení a energetické systémy, a.s. – vyjádření ze dne 18.2.2019
Správa silnic Královéhradeckého kraje - stanovisko ze dne 14.10.2019, zn.: ZN/1748/SS/19
SSKHK/SS/16337/2019; souhlas s projektovou dokumentací ze dne 11.11.2019, zn.:
SSKHK/SS/17619/2019/BI.

Součástí dokladové části jsou dále smlouvy o právu provést stavbu a souhlasy se záměrem.
Pro možné umístění stavby byly předloženy některé souhlasy dle § 184a stavebního zákona.
Poznamenává se, že vzhledem k tomu, že v § 17 odst. 1 a 2 zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, je uveden vyvlastňovací titul pro stavby silnic
(všech tříd), stavební úřad doložení souhlasů podle § 184a stavebního zákona k dotčení
pozemků ani nepožadoval.
Postup podle zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění, se na tuto stavbu neuplatní, neboť
silnice II/299 není v územně plánovací dokumentaci vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
Speciální stavební úřad se dále zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k stavebního
zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího
provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Okruh
účastníků řízení byl stanoven takto:
účastníci společného řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona
Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
účastníci společného řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona
Obec Libřice, IDDS: nyxbmse
Obec Černilov, IDDS: hwpbe5g
Obec Výrava, IDDS: ccaa9kh
Obec Librantice, IDDS: ujia6mc
účastníci společného řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona
pouze stavebník
účastníci společného řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona
Obec Libřice, IDDS: nyxbmse
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Obec Černilov, IDDS: hwpbe5g
Obec Výrava, IDDS: ccaa9kh
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Obec Librantice, IDDS: ujia6mc
Josef Feifer, Libřice č.p. 14, 503 44 Libřice
Petra Feiferová, Libřice č.p. 14, 503 44 Libřice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Zdeněk Dvořák, Výrava č.p. 175, 503 03 Smiřice
Šárka Dvořáková, Výrava č.p. 175, 503 03 Smiřice
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Bc. Leoš Hlavsa, Zahradní č.p. 296, 517 71 České Meziříčí
Renata Hlavsová, Zahradní č.p. 296, 517 71 České Meziříčí
Eva Nepokojová, Výrava č.p. 82, 503 03 Smiřice
účastníci společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona
Jelikož se jedná řízení s velkým počtem účastníků, jsou účastníci řízení v souladu s § 94m odst.
2 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru a je jím doručováno veřejnou vyhláškou
správního orgánu. Jedná se o osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno: parc. č. 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4149, 4150, 4180,
4189, 4190, 4191, 4192, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4210, 4211, 4214, 4215, 4221,
4222, 4225 v katastrálním území Černilov, st. p. 50/1, 51, 107 a parc. č. 161/1, 163/1, 166, 167,
390/2, 397/2, 1299/32, 1299/152, 1417/2, 1430, 1516, 1524, 1528, 1529, 1530, 1539, 1540,
1541, 1542, 1546 v katastrálním území Librantice, st. p. 56/1, 56/2, 58/1, 58/2 a parc. č. 113/2,
113/3, 115, 667/46, 681/10, 681/11, 689/1, 808, 813, 815, 816 v katastrálním území Libřice, st.
p. 94, 95/1, 97/1, 97/2, 99, 100/1, 102/1, 139/1, 140/1, 142, 174, 207, 208 a parc. č. 206, 210/1,
210/2, 210/3, 212/1, 215/1, 215/2, 215/3, 220/2, 220/9, 223/1, 229/1, 229/2, 232, 234/1, 234/2,
235/1, 1290/2, 1921/6, 1927/17, 1950/18, 1950/21, 2079/1, 2095/1, 2144/12, 2179, 2180,
2181/1, 2181/2, 2181/3, 2188, 2189, 2192, 2194, 2195, 2409, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424,
2427, 2428, 2429, 2430, 2433, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2455, 2456,
2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476,
2477, 2480, 2481, 2484, 2485, 2486, 2488, 2489, 2491, 2495, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625,
2626, 2627, 2640, 2642 v katastrálním území Výrava.
Před vydáním společného povolení stavební úřad zkontroloval okruh účastníků řízení dle
aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního
zákona byli za hlavní účastníky řízení, tedy účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu,
označení účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona. Poznamenává se, že
stavebník Královéhradecký kraj je v řízení zastoupen na základě plné moci zmocněncem,
kterým je ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
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 právními předpisy. Závazná stanoviska
dotčených orgánů byla připojena k žádosti. Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do
podmínek tohoto společného rozhodnutí. Předložená stanoviska nejsou ve vzájemném rozporu.
Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná, byla
zpracována oprávněnou osobou a obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny v odpovídající
míře k danému stavebnímu záměru. K tomu je třeba uvést, že podle § 159 odst. 2 stavebního
zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.
Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke
konkrétnímu stavebnímu záměru. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení záměru.
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.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Dne 21.4.2021 nahlížel do spisu
účastník řízení HNG-CZECH s.r.o., pořídil si kopii části dokumentace. Účastníci se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
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Upozornění:
Stavebník je dle ustanovení § 79 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit si informace o
existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále dle
ustanovení § 152 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění
stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
Při provádění stavby je stavebník dle § 152 stavebního zákona povinen
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; 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,
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.
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí upozornil v souhrnném stanovisku
ze dne 18.10.2019, zn.: SZ MMHK/181015/2019/ŽP2/Hlav, MMHK/187060/2019 na podmínky,
které musí být dodrženy:
a)
ve vztahu ke stávajícím porostům a dřevinám: Umístění výkopů a stavebních konstrukcí
v blízkosti stromů ohrožuje dřeviny v průběhu stavebních prací poškozením kořenového
systému nebo nadzemních částí. Pro ochranu dřevin je nutno dodržet následující zásady: Bude
dodržena platná ČSN 839061 Ochrana dřevin a porostů před poškozováním při provádění
stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny stromu, nejblíže
lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit
kořeny před přeseknutím nebo narušením. V zájmu bezpečnosti je třeba se jakéhokoli
negativního ovlivnění stromu vyvarovat. V době provádění prací musí být před poškozením
ochráněny všechny stávající dřeviny, které rostou v blízkosti trasy. Práce v blízkosti dřevin
budou prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému, rovněž
nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin
(ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou
měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd. Kmen všech stromů bude
obedněn, aby nedošlo k jeho poranění. Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí stromů
v době teplot nad 24 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke
stromu musí být chráněny (např. vlhčené jutové pytle, netkaná vlhčená textilie apod.). U stromu,
u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru bude zajištěna zálivka kořenového
systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na počasí, dobu trvání
prací a nutnost zajistit dobré životní podmínky stromu. Pokud bude nutné některé dřeviny
vykácet, bude předem získáno souhlasné rozhodnutí orgánu ochrany přírody (kácení se
povoluje u všech dřevin, pokud jsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku; u
porostů nad 40 m2, stromů nad 80 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm). Materiál bude zpět
vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy půdního profilu. Zahájení prací bude předem
oznámeno orgánu ochrany přírody.
b)
z hlediska odpadového hospodářství: Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití
odpadů, které při stavební činnosti (demolice, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění
odpadů předáním oprávněné osobě. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před
znehodnocením, odcizením nebo únikem.
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c)
k ochraně ovzduší: Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek
budou po dobu realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke
snižování emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění
apod.).
Stavba bude provedena z materiálů, výrobků a konstrukcí dle požadavků na stavby (§ 156
stavebního zákona). Doklady o ověření požadovaných vlastností materiálů, výrobků a
konstrukcí budou předloženy při kontrolní prohlídce dokončené stavby.
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče ve svém vyjádření ze dne 10.10.2019
pod zn.: MMHK/181087/2019/PP/MEJ, č.j.: MMHK/182646/2019 PP/MEJ upozorňuje, že stavba
se bude nacházet na území s archeologickými nálezy, proto v souladu s § 22 odst. 2 a § 23
odst. 2 zákona o státní památkové péči je povinností stavebníka následující: Stavebník
(investor) je podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Praha nebo
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno případně i oprávněné archeologické
organizaci 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 (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních
a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického
výzkumu, musí být ve smyslu § 23odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém
nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému
nálezu došlo.
Vzhledem k tomu, že je navrženo zrušení některých sjezdů, je třeba před jejich zrušením splnit
povinnost podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění, tj. požádat příslušný silniční správní úřad o povolení k jejich zrušení, kdy je též
vyžadován předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. Umístění nových
sjezdů ani zrušení sjezdů nevyžaduje povolení dle stavebního zákona.
Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č.541/2020
Sb., o odpadech, a příslušnými vyhláškami.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Radek Adlaf
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka
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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 rozhodnutí na úřední desce.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..

Sejmuto dne:…………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Příloha pro stavebníka: (po nabytí právní moci rozhodnutí)
- stejnopis společného povolení s doložkou právní moci
- 1x ověřená dokumentace + štítek „Stavba povolena“
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen dne 12.7.2021.
Upozornění:
Jelikož se jedná o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech
několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji v souladu s § 94m odst. 2 stavebního
zákona a § 25 odst. 3 správního řádu nejpozději v den vyvěšení zasílá též příslušným obecním
úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu
nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje. Písemnost též vyvěsí na úředních deskách:
Obecní úřad Černilov
Obecní úřad Librantice
Obecní úřad Libřice
Obecní úřad Výrava.
Obdrží:
účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky):
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
Obec Libřice, IDDS: nyxbmse
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
OBEC ČERNILOV, IDDS: hwpbe5g
OBEC VÝRAVA, IDDS: ccaa9kh
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Obec Librantice, IDDS: ujia6mc
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Josef Feifer, Libřice č.p. 14, 503 44 Libřice
Petra Feiferová, Libřice č.p. 14, 503 44 Libřice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Zdeněk Dvořák, Výrava č.p. 175, 503 03 Smiřice
Šárka Dvořáková, Výrava č.p. 175, 503 03 Smiřice
Bc. Leoš Hlavsa, Zahradní č.p. 296, 517 71 České Meziříčí
Renata Hlavsová, Zahradní č.p. 296, 517 71 České Meziříčí
Eva Nepokojová, Výrava č.p. 82, 503 03 Smiřice
účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejná vyhláška správního orgánu):
osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: parc. č.
4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4149, 4150, 4180, 4189, 4190, 4191, 4192, 4203, 4204, 4205,
4206, 4207, 4208, 4210, 4211, 4214, 4215, 4221, 4222, 4225 v katastrálním území Černilov, st.
p. 50/1, 51, 107 a parc. č. 161/1, 163/1, 166, 167, 390/2, 397/2, 1299/32, 1299/152, 1417/2,
1430, 1516, 1524, 1528, 1529, 1530, 1539, 1540, 1541, 1542, 1546 v katastrálním území
Librantice, st. p. 56/1, 56/2, 58/1, 58/2 a parc. č. 113/2, 113/3, 115, 667/46, 681/10, 681/11,
689/1, 808, 813, 815, 816 v katastrálním území Libřice, st. p. 94, 95/1, 97/1, 97/2, 99, 100/1,
102/1, 139/1, 140/1, 142, 174, 207, 208 a parc. č. 206, 210/1, 210/2, 210/3, 212/1, 215/1, 215/2,
215/3, 220/2, 220/9, 223/1, 229/1, 229/2, 232, 234/1, 234/2, 235/1, 1290/2, 1921/6, 1927/17,
1950/18, 1950/21, 2079/1, 2095/1, 2144/12, 2179, 2180, 2181/1, 2181/2, 2181/3, 2188, 2189,
2192, 2194, 2195, 2409, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2427, 2428, 2429, 2430, 2433, 2443,
2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462,
2463, 2464, 2465, 2466, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2484, 2485, 2486,
2488, 2489, 2491, 2495, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2640, 2642 v katastrálním
území Výrava.
dotčené správní úřady
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády
č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:
gcgbp3q
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p.
408/51, 502 00 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS:
gcgbp3q

