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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

Čj: OVŽP/13384/13-2739/13/No                    Rychnov nad Kněžnou dne 1. července 2013 
Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování 
Vyřizuje: Nováková 

Telefon: 494509654 

E-mail:lidmila.novakova@rychnov-city.cz 

 

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 109/2013 
( veřejnou vyhláškou) 

 
      Státní pozemkový úřad, Pozemkový úřad pro Královehradecký kraj, pobočka Rychnov 
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 01312774 požádal 
podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 3.5.2013 o vydání 
stavebního povolení pro stavbu „Polní cesta C1/1 a C9 v četně odvodnění MP12“ v k.ú. 
Synkov a Slemeno a předložila projektovou dokumentaci zpracovanou projekční kanceláří 
Ladislava Dostálová, projektová činnost ve výstavbě, Štefánikova 471/IV, Vysoké Mýto. 
         Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako 
příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic ve smyslu § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 
písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon), projednal žádost ve stavebním řízení dle § 111 stavebního zákona a po jejím 
přezkoumání rozhodl takto: 
 
 

Stavba „Polní cesta C1/1 a C9 v četně odvodnění MP12“, 
umístěné  na pozemku parc.č. 3182 v k.ú. Synkov a parc.č. 3242 v k.ú. Slemeno   

se podle § 115 stavebního zákona povoluje. 
 
 
Jedná se o rekonstrukce stávajících polních cest, určených k zajištění přístupu pro 
obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků: 

- C9 (SO1) v k.ú. Slemeno na pozemku ppč. 3242 v délce 1443/1 m. Je navržena jako 
jednopruhová o šířce 3m+2x0,5m nezpevněné krajnice s jednostranným příčným 
sklonem 3% v kategorii P4/30 s asfaltobetonovým povrchem. Podél cesty je navržen 
příkop MP12 (SO2) na pozemku ppč. 3146 v délce 1454,8m. V úseku cesty 
s větším spádem budou umístěny svodnice. V trase cesty dojde ke kácení 4 ks 
stromů a vyčištění příkopů od křovin a stromů (26 ks stromů a 550m² keřů). Vody 
ze záchytných příkopů jsou svedeny do vodotečí. 

- C1/1 (SO3) v k.ú. Synkov na pozemku ppč. 3182 je dlouhá 298,24m. Je navržena 
jako jednopruhová o šířce 3m+2x0,5m nezpevněné krajnice s jednostranným 
příčným sklonem 3%, v kategorii P4/30 s asfaltobetonovým povrchem. Odvodnění 
je provedeno na začátku prahovou vpustí a následným svedením vody do šachy a 
kanalizace. Z této cesty bude voda svedena také do otevřeného vodního příkopu 
MP10 (vodní dílo) 
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Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 
1) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. 
2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy orgánem nebo organizací k tomu 
oprávněnou. 
3) Při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na 
staveništi. 
4) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a dále příslušné technické normy. 
5) Stavba bude dokončena nejpozději do konce roku  10/2015. 
6) Stavbu bude provádět organizace na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele, 
jejíž název včetně jména odpovědného stavbyvedoucího bude sdělen zdejšímu stavebnímu 
úřadu. 
7) Stavební dozor investor nahlásí zdejšímu spec.stavebnímu úřadu. 
8) Před zahájením stavby nutno požádat o vytyčení všech podzemních sítí a zařízení a 
vyžádat si technický dozor jejich majitelů či správců. 
9) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let, kdy 
nabylo právní moci. 
10) Dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu. 
11) Před zahájením stavebních prací bude na stavbě umístěna informační tabule s uvedením 
zhotovitele stavby, názvu stavby, doby výstavby a jménem stavebního dozoru investora. 
12) Spec.stavební úřad bude zván na všechny kontrolní prohlídky stavby prováděné 
investorem,  
13) Po dokončení stavby bude ve smyslu § 119 a následujících,  stavebního zákona včas  
požádáno o vydání  kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude 
doložena náležitostmi uvedené v § 121 stavebního zákona  v platném znění, tj. zejména 
dokumentaci skutečného provedení stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek 
od stavebního povolení, geometrickým plánem zaměření stavby, souhlasem vodoprávního 
úřadu s kolaudací polních cest v návaznosti na provedení vodních děl – odvodnění MP10, 
MP9. Dále stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy a předloží stavební deník se záznamy 
pravidelných kontrolních prohlídek stavby, . 
 
14)  Při stavbě dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  

Dle vyjádření č.j. 45311/12 z 15.3.2012, které je součástí dokladové části PD dojde ke 
střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefonica, jejíž 
existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 
společnosti Telefonica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením §102 zákona 
č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém 
výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen 
Ochranné pásmo. 

 
        Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podle shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a 

nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování 

projekté dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného 
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pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany 

SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím 

zaměstnance společnosti Telefónica  pověřeného ochranou sítě – Martin Košťál (tel.: 

466802424, 602218221, e-mail: martin.kostal@o2.com) (dále jen POS) 

        Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal 

překládku SEK je dle ustanovení §104 odst.16 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti 

Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení. 

       Pro účely přeložení SEK dle výše uvedeného bodu tohoto vyjádření je stavebník 

povinen uzavřít se společností Telefonica Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

       Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK 

společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření 

        V případě jakýkoliv dotazů k poloze  SEK a její dokumentaci lze kontaktovat 

společnost Telefónica na bezplatné lince 800255255 

 

Stavebník dodrží ostatní všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica, které 

jsou přílohou vyjádření, včetně situačních výkresů a jsou součástí dokladové části 

projektové dokumentace pro stavební řízení. 

 

 

 
15) V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické 

zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,  dle vyjádření č. 0100040481. 
- podzemní sítě 
- nadzemní sítě 
- stanice 
       V případě  podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před 
započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím 
Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
       Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle §46 zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301  
ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras  je označen v příloze vyjádření (v trase kabelového 
vedení může být uloženo několik kabelů). 
      V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 
podzemních vedení, je nutné podat společnosti ČEZ Distribuce, a.s., žádost o souhlas 
s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení (formulář je 
k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části formuláře/činnosti v ochranných pásmech). 
Upozorňujeme vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, 
které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
   -  Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu. 
 
Všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení a 
podzemních vedení včetně zákresu jsou součástí vyjádření ČEZ Distribuce v dokladové 
části PD. 
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16) ČEZ Distribuce a.s. , reg.pracoviště Hradec Králové souhlasí s prováděním prací 
v ochranném pásmu distribučního vedení dle vyjádření 1052649941 za podmínek: 
 -    Ochranné pásmo vedení VN 35 kV je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení, která činí od krajního vodiče na každou stranu vedení 10m 
-     Polní cesty budou umístěny min. 2 metry od paty stožárů vedení vysokého napětí. 
-  Veškeré stavební, údržbové a opravárenské práce budovaného zařízení musí být 
prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob pohybujících se 
v blízkosti vedení. Vždy musí být dodrženy předepsané bezpečné vzdálenosti dle ČSN 
343108 a musí být splněna podmínka, že osoby bez elektrotechnické kvalifikace, které se 
budou pohybovat v blízkosti el. zařízení, se nesmějí žádnou částí těla či oděvu (např. 
zvednutou paží), ani předmětem, kterého budou při práci používat (stroje, nářadí apod.), 
přiblížit k nekrytým živým částem el. zařízení pod napětím na menší vzdálenost než je 
stanoveno v ČSN 343110. U vrchního vedení 35 kV je tato minimální vzdálenost 2 m. Na 
vzdálenost menší než 2 m se v žádném případě nelze přiblížit k vedení a to ani při 
manipulaci s nejrůznějším materiálem. 
-    Pod vedením při provádění zemních prací  nesmí být v prostoru vrchního vedení a TS 
navršována zemina takovým způsobem, že by došlo ke snížení předepsaných vzdáleností 
živých částí vedení od terénu, stanovených ČSN 333301. 
-    Pod elektrickým vedením je zakázáno jezdit s vysokými vozidly, nakladači, nákladem a 
stroji tak, že by bylo možné přiblížení k vodičům na vzdálenost menší než podle č. 18 nebo 
19 ČSN 343108. Z téhož důvodu je zakázáno vozit na vysokých nákladech osoby. 
-   Na stavbě musí být použito převážně nevodivých a nesnadno hořlavých materiálů. Na 
objektech nesmí být umístěny žádné antény ani jiné konstrukce, které by mohli ohrozit 
bezpečnost života a zdraví osob nebo bezpečnost provozu vedení. 
-   V ochranném pásmu vedení nesmí být skladován žádný hořlavý nebo vodivý materiál. 
Ostatní materiál je možné skladovat max. do výše 2m. Dále je zakázáno stříkání s vodou 
směrem k živým částem el. zařízení. 
-   Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly 
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení. Jiná zařízení, která nemají povahu 
jeřábu je možno provozovat v ochranném pásmu, jsou-li opatřena tak, že žádná jejich část 
se v žádném případě nemůže přiblížit k vodičům tak blízko že by nebyl dodržen č. 18 a 19 
ČSN 343108. V ochranném pásmu nelze používat zemní stroje s lanovým pohonem. 
-    Je zakázáno přibližovat se k přetrženým vodičům elektrického vedení spadlým na zem a 
dotýkat se jich (v okolí místa, kde leží přetržený vodič, může vzniknou až do vzdálenosti 20 
m oblast životu nebezpečného krokového napětí). Při zjištění přetrženého vodiče je třeba 
provést vhodná opatření do doby, než bude závada odstraněna, např. ohrazením 
nebezpečného místa, stálým dozorem apod. dále je nutno urychleně uvědomit příslušného 
provozovatele elektrického vedení. 
-   V případě, že by z bezpečnostních důvodů bylo nutné provádět práce při vypnutém 
el.veden, je třeba požádat o vypnutí vedení min. 30 dní před požadovaným termínem. 
- Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat v ochranném pásmu vedení a provádět zde 
pracovní činnost, musí být prokazatelně seznámeni s výše uvedenými podmínkami a 
ustanoveními ČSN 343108, které musí bezpodmínečně respektovat. Veškeré práce 
v ochranném pásmu vedení musí probíhat za dodržení příslušných bezpečnostních přepisů a 
norem tak, by byla zajištěna ochrana života a zdraví osob. O provedeném seznámení musí 
být vyhotoven písemný doklad. Pracovníci na stavbě musí používat předepsané ochranné 
pomůcky. Za dodržení bezpečnosti práce pracovníků odpovídá jejich zaměstnavatel. 
-  Před zahájením vlastní stavby bude termín zahájení prací písmeně nahlášen na ČEZ 
Distribuční služby, Hlavní technik poruchové služby příslušné oblasti. Po ukončení prací 
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bude na místě stavby provedena kontrola, zda byly dodrženy stanové podmínky a zda 
nedošlo k ohrožení nebo poškození zařízení ČEZ Distribuce a.s. 
-   V případě, že bude během stavby zjištěno porušení bezpečnostních předpisů a norem pro 
práce v blízkosti el. zařízení nebo nedodržení podmínek výjimky z ochranného pásma 
vedení, bude toto neprodleně nahlášeno na státní energetickou inspekci. 
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno 
příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště 
nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka). 
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 
- případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem 
nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako 
porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona. 
 
 
17) V zájmovém prostoru dojde ke střetu se sítěmi AQUA Servis a.s. Rychnov n.Kn. 
 - vodovod a vodovodní přípojky 
- V přiložené situaci je informativně zakreslena poloha vodovodu a vodovodních přípojek. 

Přikládáme Vám situace pouze z míst, kde dojde ke styku se sítěmi v naší správě 
(situace č.1 je celková situace s vyznačenými jednotlivými situacemi).. Před započetím 
zemních prací nutno vodovod vytyčit. Vytyčení vodovodu nutno objednat u našeho 
zaměstnance p. Goise na tel. 602771274 

- V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození 
stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy. 

- Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 
m od stávajícího vodovodu. 

-  Při umístní nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 736005. 
- V případě úpravy povrchu terénu musí být veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové 

poklopy , včetně zemních souprav umístěny do nové nivelety komunikace. 
- Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení 

provedených povrchových úprav našeho zaměstnance – nutno kontaktovat středisko 
AQUA Servis a.s. Rychnov n.Kn., tel. 494539144 nebo mobil 602880411. 

-  AQUA servis a.s. Rychnov n.Kn. není provozovatelem kanalizace. 
- Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo 

jiných drobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu 
řadu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, 
vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění 
terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dne zákona č. 274/20011 Sb. §23 
odst.5 možné s písemným souhlasem provozovatele vodovodu. 

 
18) V zájmovém prostoru nedojde ke střetu se sítěmi RWE distribuční služby s.r.o, Brno 

dle vyjádření 5000604328  
 
19) Dle vyjádření Obce Synkov – Slemeno, obec není vlastníkem žádné veřejné 

kanalizace. 
 
 
20) Česká republika –  Státní pozemkový úřad (žadatel) je vlastníkem kanalizace 

v zájmovém území polní cesty C 1/1 v km 0,000 dle projektové dokumentace. Žadatel si 
zajistí ochranu  sítí ve své správě při realizaci stavby. 
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21)Vyjádření MěÚ Rychnov nad Kněžnou – silniční správní úřad : 
     -   Stavba vodního příkopu MP 10 v délce 223 m na parcele č. 3208 (cesta) bude 
fungovat pro odvedení vod z cesty C1/1, je tedy nutné provádět obě stavby společně. 
     -     Dopravní značení na výjezdech z realizovaných polních cest musí být odsouhlaseno 
KŘ Policie KHK a stanoveno silničním správním úřadem. 
 
 
 
22) Dle vyjádření MěÚ Rychnov n.Kn. – OVŽP, oddělení ŽP  
      -    Nevyužitelný odpadní stavební materiál z výkopových prací je nutno uložit na 
povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu.. S odpady je třeba nakládat podle jejich skutečných vlastností, Využívání odpadů 
má přednost před jejich odstraňováním. Odpady musí být tříděny dle druhů a kategorií již 
v místě jejich vzniku a musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem do životního prostředí. Musí být vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi. Odpady mohou být předávány pouze osobám oprávněným 
k jejich převzetí. Každý je povinen zjisti, zda osoba, které odpady předává, je k jejich 
převzetí oprávněna. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě 
souhlasu věcně a místě příslušného orgánu státní správy.  Doklady o nakládání s odpady 
budou uloženy k nahlédnutí při kontrolní prohlídce u investora stavby 
 
  
23) Dle vyjádření MěÚ Rychnov n.Kn. – OŠKMT a Muzeum a galerie Orlických hor, 

Rychnov n.Kn. se Stavba nachází na území s archeologickými nálezy, proto je nutné 
při její realizaci použít související ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.: 

        -     Stavebník (investor) je ve smyslu §22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péčí ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému 
ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha l-Malá Strana) případně i oprávněné 
organizaci (např.muzeu) svůj záměr a umožni mu provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při 
jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady 
záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace 
provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu oprávněná 
organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách arch. výzkumu. 
Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému arch. 
pracovišti na území okresu Rychnov n. Kn. zahájení zemních a stavebních prací 
(např.Muzeu a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov n.Kn.). 

         -     Dojde-li k arch. nálezu mimo provádění arch.výzkumů, oznámí toto stavebník 
(investor) ve smyslu §23 odst.2 cit.zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu 
muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.  

 
 
24)  Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní 
prohlídky stavby v etapách:  

c) stavební úřad bude zván na každou kontrolu prováděnou stavebníkem, včetně staveb 
vodních děl. 
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Odůvodnění 
       Státní pozemkový úřad, Pozemkový úřad pro Královehradecký kraj, pobočka Rychnov 
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 01312774 požádal 
podáním doručeným Městskému úřadu Rychnov nad Kněžnou dne 3.5.2013 o vydání 
stavebního povolení pro stavbu „Polní cesta C 1/1 a C9 včetně odvodnění MP12“ 
umístěných na pozemcích parc.č. 3182 v k.p. Synkov a parc.č. 3242 v k.ú. Slemeno,  a 
předložila projektovou dokumentaci zpracovanou projekční kanceláří Ladislava Dostálová, 
projektová činnost ve výstavbě, Štefánikova 471/IV, Vysoké Mýto. 
       Žadatel dále doložil požadovaná stanoviska správců či majitelů dotčených sítí, 
příslušná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní  správy a doklady k vlastnickým právům a 
jiným právům ke stavbě. 
      Stavební úřad oznámil dne 10. 5. 2013 zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou  
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle § 112 odst.2 
stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry 
staveniště jsou dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení 
stavby  a stanovil, že ve lhůtě do 4. 6. 2013 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky  a 
dotčené orgány státní správy svá stanoviska. Do tohoto termínu nebyly podány žádné 
námitky ani připomínky. 
     Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že 
účastníkem řízení je stavebník a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva 
k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva 
k sousedním pozemkům  a stavbám na nich  a tato práva mohou být stavebním povolením 
přímo dotčena. 
       Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou dne  18.3.2013,  OVŽP-7597/2013/Du. 
 
 
Žádost o stavební povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky: 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,Masarykovo nám.2655, Pardubice ze dne 15.3.2012 
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 , ze dne 2.4.2013, 16.3.2013 
- ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4 z 15.4.2013 
- RWE distr.služby s.r.o, Brno, ze dne 23.3.2012 
- Správa silnic KHK, p.o., Hradec Králové ze dne 14.12.2012 
- AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. ze dne 5.4.2013, 3.4.2012 

     -  MERO ČR,a.s, Kralupy nad Vltavou ze dne 10.12.2012 
     -  Čepro a.s., Dělnická 213,  Praha 7 ze dne 10.12.2012 
     -  Městský úřad Rychnov n. Kn., OVŽP – odd. ŽP ze dne 3.5.2013 
     -  Městský úřad Rychnov n. Kn., OKŠMT ze dne 8.4.2013 
     -  Muzeum OH, Rychnov nad Kněžnou ze dne 19.3.2013 
     -  Hasičský záchranný sbor KHK, územní odbor RK, Rychnov n. Kn. ze dne 21.12.2012 
     -  KŘ Policie KHK,ÚO-DI Rychnov nad Kněžnou ze dne 17.12.2012 
     -  Obec Synkov - Slemeno ze dne 13.5.2013  
     -  ČR – ministerstvo obrany ze dne 28.3.2013 
      
      

 



OVŽP/13384/13-2739/13/No    PC C1/1 a C9 Synkov-Slemeno 
 

 8 

     V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební 
povolení z hledisek uvedených v § 110 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Zjistil, že projektová 
dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním 
(ani užíváním) stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo 
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
    Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení 
stavby a rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 
    Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí. 
  
 
 

Poučení o odvolání 
         Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor  
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci 
Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a 
životního prostředí. Lhůta pro případné odvolání se počítá ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí, přičemž se den do běhu lhůty nezapočítává. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 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 řízení. Případné odvolání dle § 85 odst.1 správního řádu má odkladný účinek.  
 
 
 
                                                                                  Lidmila Nováková   v.r. 
                                                                         Samostatná odborná referentka 
                                                                  Odboru výstavby a životního prostředí 
 
Otisk úředního razítka 

 
 
 
 
Toto stavební povolení č. 109/2013, včetně  grafické přílohy, musí být vyvěšeno na úřední 
desce po dobu 15-ti dnů. 
 
 
 
 
 
...............................................................                 ................................................................... 
Datum vyvěšení                                                       datum sejmutí 
 
Razítko a podpis oprávněné osoby 
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Tento úkon je osvobozen od  vyměření  správního poplatku  dle  položky č.17 zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Doručeno: 
Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov n.Kn., Jiráskova 1320, Rychnov n.Kn  
Vlastníci sousedních pozemků, vlastníci inž.sítí – veřejnou vyhláškou 
Město Rychnov n.Kn. – úřední deska 
Obec Synkov - Slemeno – úřední deska  
Obecní úřad Synkov-Slemeno 
HZS KHK, Na Spravedlnosti, Rychnov n. Kn. 
KŘ Policie KHK, OŘ-DI Rychnov n. Kn. 
Městský úřad – OVŽP odd. ŽP, Rychnov n.Kn. 
Městský úřad – odbor ŠKMT, Rychnov nad Kn. 
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