ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

140012/2010 ST2/Svo
MMHK/162671/2010
Vladimír Svoboda
495 707 886
Vladimir.Svoboda@mmhk.cz

DATUM:

15.9.2010

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení
posoudil podle § 84 aţ 91 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.8.2010 podala
Obec Všestary, IČ 00269760, 503 12 Všestary 35
(dále jen "ţadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
" Zpevněné plochy, odvodnění a veřejné osvětlení v místní části Bříza, obec Všestary "

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 259/1, 265/1, 281/1 v katastrálním území Bříza u
Všestar.
Druh a účel umisťované stavby:
Jedná se o vybudování nových pěších tras podél stávajících komunikací a úprava vjezdů
na přilehlé pozemky včetně rekonstrukce místní nezpevněné komunikace v obci Bříza.
Účelem je zlepšení dopravního řešení pro pěší v obci Bříza.
Umístění stavby na pozemku:
Návrh dopravního řešení vychází z prostorových moţností řešených lokalit. Dokumentace
řeší návrh uspořádání nových pěších tras podél stávajících komunikací. Pěší provoz je
oddělen od silniční dopravy a převeden na nově navrţené chodníkové plochy. Současně
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jsou upraveny i vjezdy na přilehlé pozemky. Dále dokumentace řeší úpravy místních
komunikací a stávající státní silnice, které budou dotčeny stavbou včetně úpravy a
provedení nového přechodu z důvodů zvýšení jeho přehlednosti a bezpečnosti.
Určení prostorového řešení stavby:
Chodníky podél komunikací III/3255 a III/3256 jsou navrţeny v šířku 1,5 m, z betonové
zámkové dlaţby, převýšeny o +120 mm nad komunikaci, s příčným sklonem 2%směrem k
vozovce, v místě vjezdů se sníţenou obrubou na +20 aţ +50 mm. Celkové délka chodníků
je 635 bm. V km cca 0,02 , 0,39 , 0,48 a 0,57 jsou navrţeny pěší přechody šíře 3x 5,5 m a
1x 5 m, které budou opatřeny varovným a signálním pásem, nasvětlením, dopravním
značením, sníţenou obrubou a budou vyhovovat rozhledům pro zastavení. Chodníky
budou kopírovat stávající terén, v místech s velkým převýšením jsou podél chodníku
navrţeny palisády. Místní komunikace doznají úpravy osazením vodících prouţků a úpravu
křiţovatky silnic III/3255 a III/3256, obsahující její usměrnění pouze do jednoho stykového
napojení a tím zvýšení její přehlednosti a bezpečnosti včetně přemístění dopravního
odrazového zrcadla a provedení nového dopravního značení. Komunikace do obce Chlum
"Úvoz mrtvých", která je s ţulovým povrchem, dozná úpravy v místech napojení a
stávajících vjezdů. Stávající odvodnění komunikací bude prověřeno a řešeno v souvislosti s
připravovanou rekonstrukcí kanalizační sítě v obci. Navrţené odvodnění se skládá z
kanalizačních šachet, vpustí a odvodňovacích ţlabů. Součástí stavby chodníků bude
úprava veřejného osvětlení k přechodům - osazeno 8 ks nových svítidel a dále úprava
zpevněných ploch k památníku a dalších souvisejících veřejných ploch.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Výstavbou nových pěších tras nedojde ţádným způsobem k negativnímu ovlivnění
okolního ţivotního prostředí. Po dobu výstavby chodníků dojde pouze přechodně k
omezenému zhoršení ţivotního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní
dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických moţností. Po
dokončení stavby investor zajistí úpravu pozemků dotčených stavbou.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres sit.
1:20000 současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, poţadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Na ploše budoucího místa stavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy v tl. 200
mm. Ornice se uloţí na deponii na okraji pozemku. Bude chráněna před znehodnocením a
ztrátou a po dokončení stavby bude vyuţita pro terénní a zahradní úpravy pozemku
investora. Výkopová zemina bude především vyuţita na hutněný zásyp stavby, přebytečná
zemina a stavební suť bude odváţena na nejbliţší řízenou skládku.
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (dále jen "vyhláška o dokumentaci staveb") s účinností
od 1.1.2007; musí vţdy obsahovat části A aţ F členěné na jednotlivé poloţky s tím, ţe
rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění,
stavebně technickému provedení, účelu vyuţití, vlivu na ţivotní prostředí a době trvání
stavby. Projektovou dokumentaci mimo jiné pro vydání stavebního povolení, pro
ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) aţ d) - mohou podle § 158 odst. 1
stavebního zákona zpracovávat fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu těchto
činností podle zvláštního předpisu (dále jen "projektant"), např. zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon").

2.

3.
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Podle § 13 odst. 3 autorizačního zákona autorizovaná osoba opatřuje dokumenty
související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním
znakem České republiky, jménem autorizované osoby, pod nímţ je zapsána v seznamu
autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací
své autorizace.
Povolujícím orgánem k povolení této stavby je Magistrát města Hradec Králové - odbor
dopravy.
Pro přípravu stavby a zpracování projektové dokumentace budou dále dodrţeny podmínky
a připomínky účastníků řízení a DOSS:
stanovisko Magistrátu města Hradec Králové - OŢP ze dne 29.1.2009, zn. SZ
MMHK/174300/2008/ŢP/Čer,
závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové - OPP ze dne 28.5.2010, zn.
MMHK/092135/2010/ PP/MEJ,
stanovisko Magistrátu města Hradec Králové - OD ze dne 23.4.2009, zn.
MMHK/048452/2009 OD1/Rou,
závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje ze dne 23.3.2009, č.j. HSHK-474/OP2009/b,
vyjádření a smlouva o výpůjčce SÚS Královéhradeckého kraje p.o., ze dne 26.1.2009 zn.
OMS/014-09 ,
vyjádření NIPI ČR, o.s., ze dne 14.4.2009, zn. Vo/2009/043,
vyjádření Královéhradecké provozní, a.s. ze dne 26.1.2009, zn. 122/TD-09,
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.1.2009, zn. 102 048 5147,
vyjádření RWE Distribuční sluţby, s.r.o., ze dne 16.1.2009, zn: 156/09/132,
vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19.12.2008, č.j.
146276/08/CHK/VV0,
vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Včk, DI , ze dne 20.3.2009, č.j.: KRPH-103108/ČJ-2009-050207,
vyjádření VUSS Pardubice ze dne 14.1.2009, č.j. 7698-ÚP/2008-1420.

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zák.č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Všestary, 503 12 Všestary 35 .
Odůvodnění:
Dne 5.8.2010 podal ţadatel ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání ţádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 14.9.2010, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území.
Stanoviska sdělili:
- stanovisko Magistrátu města Hradec Králové - OŢP ze dne 29.1.2009, zn. SZ
MMHK/174300/2008/ŢP/Čer,
- závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové - OPP ze dne 28.5.2010, zn.
MMHK/092135/2010/ PP/MEJ,
- stanovisko Magistrátu města Hradec Králové - OD ze dne 23.4.2009, zn.
MMHK/048452/2009 OD1/Rou,
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závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje ze dne 23.3.2009, č.j. HSHK-474/OP2009/b.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční
sluţby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové .
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost se k podkladům rozhodnutí nevyjádřila.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby kaţdý 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.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci ţadateli, případně
obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě téţ speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Vladimír Svoboda
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce.
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:……………..

Sejmuto dne:…………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umoţňujícím
dálkový přístup.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 18 písm. a) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14.9.2010.

Příloha:
Ověřená dokumentace pro územní řízení paré č. 4 pro OÚ Všestary
Příloha pro ostatní účastníky – celková situace stavby 1 : 20000

Obdrží:
- podle § 87 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona
Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Magistrát města Hradec Králové, odbor ţivotního prostředí, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradce Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408, 502 00
Hradec Králové
Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Včk, Územní odbor vnější sluţby - Dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: v37aejh
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Na vědomí:
NIPI ČR, o.s., národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
České Republiky, Mostecká 290/3, 502 10 Hradec Králové

K vyvěšení se žádostí o vyznačení doby vyvěšení:
Obecní úřad Všestary, IDDS: wmib5xg
Magistrát města Hradec Králové – odbor správní, Československé armády č.p. 408, 502 00
Hradec Králové

- podle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n
Vodovody a kanalizace a.s. Hradec Králové, IDDS: vk5ciic
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