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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Č. 18/16

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální
stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní
správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) projednal ve stavebním řízení
žádost podle § 109 – 114 stavebního zákona, kterou podalo dne 30.5.2016 u zdejšího
speciálního stavebního úřadu Obec Borová, IČ 00654141, Borová 32, 547 01 Náchod
zastoupená na základě plné moci Ing. Blankou Hauckovou, jednatelkou firmy Hauckovi, s.r.o.,
Zlič 73, 552 03 Česká Skalice:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
STAVEBNÍ

POVOLENÍ

„Oprava MK „za kaplí“ Borová“
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Na stavbu vydal Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování souhlas podle
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) č.j. MUNAC 29172/2016 ze dne 17.5.2016 a dále územní
souhlas č.j. MUNAC 22734/2016 ze dne 18.4.2016. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení
o povolení stavby.
POPIS STAVBY:
„Oprava MK „za kaplí“ Borová“
Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace nacházející se v obci Borová u Náchoda
v západní části zastavěného území obce podél kaple Božského Srdce Páně. Oprava stávající
MK je navržena od hranice propustku u státní silnice III/285 26 po okraj stávající asfaltové
komunikace místního ZD. Nová šířka komunikace je prosměná v rozmezí od 3,50 m až po
5,00 m v místě rozšíření. Začátek úseku je situován v místě účelové komunikace vedoucí do
areálu ZD. Konec úseku oprav je v místě napojení na propustek před vyústěním na silnici
III/285 26. Osa obou větví je vedena středem v místě stávající komunikace. Od začátku úpravy
do km 0,01957 je provedeno rozšíření vozovky, dále je šířka 3,50 m až do km 0,100 kde je
situováno napojení větvě „B“ s navrženým rozšířením na 5,00 m. Dále větev „A“ šířky 3,50 m
až do místa napojení na silnici III/285 26, kde je navrženo rozšíření na 5,20 m. Větev „B“ je
navržena v šířce 3,50 m od začátku do konce úseku, kde se napojuje na stávající povrch MK.
Délka větve „A“ je 206,49 m a větve „B“ je 36,91 m. Obě větve jsou navrženy v příčném
pravostranném sklonu 2,5 %. Dále je ve větvi „A“ v km 0,12 až 0,20 pro odvodnění navržena
podélná vsakovací krajnice tvořena podélnou rýhou hl. 0,20 m pod zemní pláň, šířky cca 0,30
až 0,50 m s výplní HDK 32/63, separační geotextilií a povrchovou úpravou ohumusováním tl.
0,10 m. Vrchní obrusná vrstva komunikace bude provedena z asfaltového betonu a v místech
sjezdů na soukromé pozemky jsou v celé délce navrženy obrubníky s výškou podsádky +20
mm.
II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala společnost Hauckovi, s.r.o., IČ: 28779533, Zlič 73, 552 03 Česká Skalice,
zodpovědný projektant Ing. Josef Hauck, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo
autorizace ČKAIT – 0601435 s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení.
Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.

2. 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), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č.
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 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.
3. Stavba bude dokončena do 7/2017.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět. Zároveň předloží rozpis kontrolních prohlídek
stavby v průběhu výstavby.
7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich
ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými
správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být
dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
8. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů (§ 22 odst. 2, § 23 odst. 2) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (§ 176 odst. 1):
- § 22 odst. 2 cit. zákona: Stavebník (investor) je 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.
- § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k
archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému
nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o
archeologickém nálezu dověděl.
- § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s
tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných
částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit
nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v
místě nálezu přerušit.
9. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením společnosti CETIN a.s., č.j. 521035/16 ze dne
27.1.2016 a POS 257/16 ze dne 26.2.2016
10. Budou dodrženy podmínky dané sdělením společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.
0100518701 ze dne 27.1.2016 a 103/2016 ze dne 29.2.2016
11. Budou dodrženy podmínky dané sdělením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
zn. 16-02646 ze dne 27.5.2016
12. Budou dodrženy podmínky dané stanoviskem Krajského ředitelství Policie, č.j. KRPH-488120/ČJ-2016-050506 ze dne 16.5.2016
13. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Správy silnic Královehradeckého kraje, č.j.

SUSKHK/3119/16/PO-Ha dne 24.3.2016
14. Budou dodrženy podmínky dané územním souhlasem Městského úřadu Náchod, odboru
výstavby a územního plánování, č.j. MUNAC 22734/2016 ze dne 18.4.2016
15. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se
všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
16. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy
v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších
zákonů v platném znění. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné
kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
17. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a
protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou
dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
18. 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. Staveniště musí být
oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
19. Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové
dokumentaci.
20. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku
(stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický
dozor, termín dokončení).
21. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen
uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
22. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
23. Pro stavbu mohou být 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 splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
24. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
25. Charakteristika a uspořádání staveniště je řešeno v části E projektové dokumentace Zásady
organizace výstavby.
26. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s dopravními
stavbami plánovanými v roce 2016 a 2017.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a-b) zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění:
Obec Borová, IČ 00654141, Borová 32, 547 01 Náchod zastoupená na základě plné moci Ing.
Blankou Hauckovou, jednatelkou firmy Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice
Odůvodnění:
Obec Borová, IČ 00654141, Borová 32, 547 01 Náchod zastoupená na základě plné moci Ing.
Blankou Hauckovou, jednatelkou firmy Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice, podala
dne 30.5.2016 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu:

„Oprava MK „za kaplí“ Borová“
Přípisem ze dne 6.6.2016 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle
ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože
speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební
povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Na stavbu vydal Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování souhlas podle
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) č.j. MUNAC 29172/2016 ze dne 17.5.2016.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a
dotčených orgánů (uvedeny jsou pouze podklady týkající se předmětné stavby):
-

vyjádření společnosti CETIN a.s., zn. 521035/16 ze dne 27.1.2016 a POS 257/16
ze dne 26.2.2016
sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100518701 ze dne 27.1.2016 a
103/2016 ze dne 29.2.2016
sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200403749 ze dne 27.1.2016
stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001244511 ze dne
27.1.2016
vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 16-02646 ze dne
27.5.2016
závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, zn.
50239/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 14.3.2016
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje zn.
HSHK-1846-2/2016 ze dne 23.3.2016
stanovisko Krajského ředitelství Policie, č.j. KRPH-488-120/ČJ-2016-050506 ze
dne 16.5.2016
vyjádření Správy silnic Královehradeckého kraje, č.j. SUSKHK/3119/16/PO-Ha
ze dne 24.3.2016
závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, č.j.
MUNAC 12475/2016/ŽP ze dne 2.3.2016
koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a
územního plánování, zn. MUNAC 21266/2016 ze dne 11.4.2016
územní souhlas Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního
plánování, č.j. MUNAC 22734/2016 ze dne 18.4.2016 a MUNAC 29172/2016
ze dne 17.5.2016

Smlouvy o právu provést stavbu:
Smlouva uzavřená dne 14.2.2016 mezi Obcí Borová, Lukášem Bubeníčkem a Miroslavem
Bubeníčkem

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle §27 odst. 1 písm. a) správního řádu
● podle § 109 odst. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
Obec Borová, IČ: 00654141, Borová 32, 547 01 Náchod
Účastníci řízení podle §27 odst. 2 správního řádu
● podle § 109 odst. c) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
Bubeníček Lukáš, Příkopy 1118, 547 01 Náchod
Bubeníček Miroslav, Kamenice 114, 547 01 Náchod
● podle § 109 odst. d) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín 4
CETIN, Olšanská 2681/61 130 00 Praha 3
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod (zn. 16-02646)
● podle § 109 odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1
stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
293/14, 293/15, 293/16, 297/1, 330/1, 330/2, 330/5, 330/6, 330/7, 330/17, 330/18 a dále p.č.
749/4 dle náhledu do KN v k.ú. Borová.
Dotčené orgány: (doručuje se jednotlivě)
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549
32 Velké Poříčí; IČ: 70882525
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní
inspektorát, Plhovská 1176, 547 01 Náchod, IČ: 75151545
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství
prostřednictvím Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
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 je nepřípustné.
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu
Náchod a rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Kejzlarová v. r.
Pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

